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Atmetė Francijos ir 
Italijos Protestus

Vokietija mano, kad talkininkų protestai 
ir baigsis tik žodžiais. Pašauks prie 

ginklo visus 21 metų jaunuolius
LONDONAS, kovo 21. — Anglijos užsienio reikalų minis

teris Sir John Simon davė suprasti atstovų butui, kad Vokietija 
galbūt bus pakviesta dalyvauti projektuojamoj Anglijos-Fran- 
cijos-Italijos konferencijoj, kuri įvyks jau po to, kai Anglijos 
atstovai, Simon ir kapt. Eden, bus aplankę Berlyną, Maskvą ir 
Varšavą.
VOKIETIJA NEDARYSIANTI

JOKIŲ NUSILEIDIMŲ

BERLYNAS, kovo 21. —Vo
kietija atvirai pasakė Franci j ai 
ir Italijai, kad pagrindai jų pro
testui prieš Vokietios atstei- 
gimą konskriptuotos armijos 
“yra nesuderinami su faktais” 
ir todėl ji, Vokietija, atsisako 
tuos protestus svarstyti.

Tokį atsakymą Vokietijos už
sienio reikalų ministeris von 
Neurath davė į Francijos pro
testo notą ir lygiai tokį pat 
atsakymą davė ir į Italijos no-

Vokietija esą jokio naujo 
žingsnio nepadariusi. Ji tik 
pasiskelbė atsiginkluojanti. O ji 
atsiginkluojanti jau senai ir tą 
žinojo patys talkininkai ir vie
šai prisipažino žiną apie Vo
kietijos slaptą atsiginklavimą. 
Todėl Vokietija paskelbė, tik 
visiems žinomą faktą.

Vokietijos militaristai žvangina 
kardu

Bet, matyt, Vokietijos mili
taristai nieko neišmoko iš per
eitojo karo ir nesitikėdami bent 
šiuo tarpu didesnių represijų, 
pradeda drąsiai žvanginti kar
du.

Jie atvirai sako, kad talki
ninkai nėįstengs 
Vokietiją 
to lanko 
Lenkijos, 
kininkais

sukaustyti 
geležiniu lanku, nes 

negalima sudaryti be 
O Lenkija gi su tal- 

neisianti.

skirtingas, bet prasmė 
Abi parašytos abiems 
susitarus, 

notų bent
Daugiau 

šiuo tarpu

Abi, Francijos Tr Italijos no
tos, griežtai - protestavo prieš 
Vokietijos laužymą Versallės 
sutarties. Fra nei j a taipjau pra
nešė, kad ji Vokietijos atsigink 
lavimo klausimą iškels ir tautų 
sąjungos taryboje.

Franci ja savo notą įteikė ry
te, o Italija po piet. Jų teks
tas yra 
ta pati, 
šalims 
protesto
nesitikima.

Vokietija atsakė, 
darys jokių nusileidimų atsk 
ginklavimo klausime: ji laikys 
tokią armiją, kokia jai patin
ka ir organizuos ją tokiais bu
dais, kokie jai yra lengviausi 
ir prieinamiausi.

Vokiečiai aprimo, nebesitiki 
jokių represijų

Vokiečiai, kurie buvo sujudę 
dėl paskelbimo atviro Vokieti
jos atsiginklavimo, nes nežino
jo ką darys talkininkai, dabar 
pradeda aprimti, nes mato, kad 
visas dalykas baigsis tik popie
riniais protestais ir toliau* žo
džių nenueis. Geležinis lankas, 
kuriuo grumojama sukaustyti 
Vokietiją, esąs tik ant popie- 
ros. Net nesitikima ir ekono
minių represijų.

Dagi patys talkininkai ne
stengia tarp savęs susitaikinti. 
Anglija veikė viena, be jokio 
pasitarimo su kitais savo tal
kininkais ir pasitarimas Pary
žiuje įvyks tik Franci j ai ir Ita
lijai griežtai to pareikalavus. 
Abejojama, kad ir kitos valsty
bės norėtų Vokietijos atsigink
lavimo klausimą kelti tautų 
sąjungoje.

kad ji D2-

Vokiečiai gi jau dabar galį 
sumobilizuoti 1,000,000 išlavin
tų kareivių armiją, turinčią už
tektinai greitų automobilių. Tu
rint taip aprūpintą armiją, Vo
kietijai nėra ko bijotis, nes ji 
lengvai į dvi dienas gali pasiek
ti pačią Maskvą.

Pašauks kariuomenėn visus 
januolius

tarpir skubiai ruošiami 
organizavimui konskrip- 
amijos. Manoma, kad

Tuo 
planai 
tuotos 
apie rugsėjo 1 d. bus»pašaukti
tarnauti kariuomenėj ar laivyne 
visi sulaukę 21 metų amžiaus 
januoliai. Iki bus galima pra
dėti organizuoti konskriptuotą 
armiją, bus didinamos jau esan
čios Vokietijos karinės jėgos- 
reichsvvehr ir aviacijos korpu
sai.

^6 R R SŽ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus, biskį šilčiau.
Saulė teka 5:52, leidžiasi 6: 

03.

žydai nebus imami Vokieti jos 
armijon 

«

Autoritetingai pareikšta, kad 
naujon Vokietijos konskriptuo- 
ton armijon nebus imami žydai, 
nes armija bus laikoma grynai 
arijoniška. Nebus iš žydų dagi 
reikalaujama ir aukų. Bet už
sieny gyvenantys vokiečiai vei
kiausia bus pašaukti tarnavi
mui kariuomenėj, kaip kad bū
davo prieš karą.

Iki bus pašaukti kariuome
nėn konskriptuoti jaunuoliai 
apie rūgs. 1 d., pirmiausia bus 
pašaukti vyrai nuo 30 iki 85 

tarnauti 
intensy- 
savaites. 
intensy-

Louis McHenry Howe, dešinioji prezidento Pvoosevelto ranka. Jis tapo Roosevelto sekretorium 
prieš 25 metus.

Apkaltino už sukty 
bes prie viešųjų 

darbų
WASHINGTON, kovo 21. — 

Septyni žmonės, jų tarpe dų 
buvę viešųjų darbų administra
cijos inžinieriai, liko apkaltinti 
už suokalbį apgauti valdžią apie 
ant $4,853,000 prie Texas irri- 
gaėijps projekto.

Paukščių karas

Jau paruošti planai 
kontroliavimui

karo pelnų
Siekiasi a pr y bot i pelnus ir pa

daryti taip, kad už karą už
mokėtų kariaujančioji gent- 
knrtė

Tikimąsi, kad sumobilizavus 
armiją, bedarbių skaičius su
mažės bent 1,000,0*66 ir jiems 
nebereikės mokėti pašelpų.
Vokietija atsisako svarstyti 

talkininkų protestus
PARYŽIUS, kovo 21. —Fran- 

cija ir Italija šiandie įteikė Vo
kietijai aštrius protestus dėl 
Vokietijos atsiginklavimo. Jas 
įteikė abiejų šalių ambasado
riai, bet Vokietijos užsienio rei
kalų ministerija oficialiai pa
skelbė, kad nė viena protesto 
notų nebus svarstoma. Todėl 
nesitikima iš Vokietijos ir jo
kio atsakymo.

Franci ja ketina tuoj aus kreip
tis į tautų sąjungą ir apskųsti 
Vokietiją už atvirą laužymą 
Versallės sutarties.

m., kuriems neteko 
kariuomenėj. Jie bus 
viai lavinami per 6 
Po to bus pašaukti 
viam lavinimui 25—30 m. m. 
vyrai, kurie jau yra kiek pra- 
Ir.vinti rudmarškinh/ir juod- 
marškinių pulkuose.

Pirmiausia į konskriptuotą 
armiją bus pašaukti jaunuoliai 
iŠ darbo armijos, 
bar lavinami yra

Tautų sąjunga ragi 
na Italiją vengti 

karo Afrikoj

Kiek dar trūksta?
> RYMAS, k. 21. —Italija pa

sekė Franciją ir prailgino ka
reiviavimą, tuo padidindama sa
vo armiją iki 500,000 kareivių,

SAN JUAN GAPISTRANO. 
Cal., k. 21.—Kariauja ne tik 
žmonės, bet kariauja ir paukš
čiai. štai ir vietos senoj kata
likų su pagelba indėnų pasta
tytoj 159 metai atgal San Juan 
Capistrano misijoj, kasmet j- 
vyksta kregždžių karas i.‘ž guš- 
tas.

Senos misijos pastogėse gyve
ną tūkstančiai kregždžių. Kas
met jos rudenį išskrenda į dar 
šiltesnius kraštus, bet punk
tualiai kovo 19 d. jos sugryš- 
ta į senąsias savo guštas. Dar 
nėra buvę atsitikimo, kad jos 
butų pavėlavę, ar atskridę an
kščiau kovo 19 d. Bet atskri- 
dusios jos randa užimtas guš
tas kitų kregždėms labai pana
šių pakščių—swifts. Tie paukŠ-

Trans-atlantinio skridimo fi- 
nanasivimui* užbaigti turi būti 
sukelta .... .................. $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta ..........  $167.35

Adv. K. P. Gugis, Chi
cago  ...................... 25.00
VISO .......    $192.35
DAR TRŪKSTA . . .... $4,557.65

WASH.INGTON, k. 22. — 
Triukšmingame posėdyje atsto
vų butas 202 balsais prieš 191 
priėmė Putnam bilių dėl išmo
kėjimo bonusų karo veteranams. 
Tą bilių senatas pereitame po
sėdyje jau du sykiu yra atme
tęs.

NEW YORK, kovo 21. — Ju
goslavijos kapt. Ivan Poderžai, 
kuris buvo atgabentas iš Aust
rijos, liko nuteistas nuo 21/o iki 
5 metų kalėj iman už dvipatystę. 
Bet nužudymas jo antrosios 
žmonos, amerikietės advokatės 
Tufverson, tebėra neįrodytas.

BUGH AREŠTAS, Rumunijoj, 
k. 21. —įdūkę dėl nuolatinių 
vagysčių, apie 200 valstiečių 
puolė čigonus ir keturitfs čigo
nus užmušė.

GENEVA, k. 21. — Tautų 
sąjunga paragino Italiją ir Et- 
hiopiją (Abysiniją) daryti vis
ką, kad tik išvengti karo.

Tai yra paprastas pirmas 
žingsnis prie įsimaišymo į dvie
jų valstybių ginčą, jei kuri 
valstybė kreipiasi į tautų są
jungą prašydama sutaikymo.

Genevoje didėja įsitikinimas, 
kad tautų sąjungai ir didžio
sioms valstybėms spaudžiant, 
Italija ir Abysiniją susitaikins 
geruoju4—tiesioginėmis derybo
mis. Mussolini buk jau sutin
kąs, kad tautų sąjunga spręs
tų tą ginčą ir jei matys rei
kalo, padarytų tyrinėjimus.

ir vadinami swifts—greitučiais), 
turi tokius pat gyvenimo pa
pročius ir todėl juos tankiai 
vadinama kamininėmis kregž
dėmis. Swifts atskrenda iš 
šiaurės ir čia žiemavoja, apsi
gyvendami kregždžių guštose.

Kaip tik kregždės sugryšta, 
tuoj prasideda su atėjūnais 
tikras karas už guštas. Tai bū
na metinis įvykis.

Štai ir šiemet, kovo 19 d. 
auštant atskrido prie misijos 
rūmų apie 300 kregždžių. Bet 
artyn rūmų neskrido, tik pa
siuntė penkis žvalgus apžiūrėti 
padėtį. Apžiurėjus viską, kreg. 
ždės nuskrido, tu'rbut rapor
tuoti didiesiems savo pulkams, 
nes neužilgo pradėjo rinktis vis 
didesni ir didesni kregždžių pul
kai.

Pajuto pavojų ir swifts ir 
irgi pradėjo ruoštis kovai.

Abiems pusėms išsirikiavus, 
prasidėjo kruvina kova, kuri 
tęsėsi penkias valandas. Išpra- 
džių swits nugalėjo kregždes 
ir jas atmušė, bet sulaukusios 
pagelbos kregždės išnaujo puo
lės swifts ir po ilgos kovo juos 
nugalėjo, iš misijos rūmų atė
jūnus išvijo ir užėmė savo guš
tas.

Apskaitoma, kad mūšyje da
lyvavo apie 4,000 kregždžių ir 
apie 1,000 swifts. Kovoj žuvo 
penkios kregždės ir penki 
swifts, neskaitant daugybės su
žeistų—aštriais 
potų paukščių.

Pralaimėję 
swifts išskrido 
vietų apsigyvenimui.

WASHINGTON, kovo 21. — 
Senato amunicijos komitetui ta
po patiektas 12 punktų įsta- 
tymdavystės programas “kon 
troliavimui karo pelnų”. Tą 
programą paruošė komiteto ty
rinėjimo skyrius. Komitetas tą 
programą svarstė ir su prezi
dentu Rooseveltu ir sako, kad 
prezidentas principe pritaręs 
paruoštam programui. Spėja
ma, kad komitetas veikiausia 
tą programą priims ir pasiūlys 
kongresui patvirtinti, gal su 
mažais pakeitimais.

Einant tuo programų, išti
kus karui, visos pajamos butų 
aprybotos iki $10,000 j metus, 
t. y. niekas negalės imti dides
nės algos, negu gauna karve
džiai. Valdžia turės teisę už
daryti visas prekių biržas ir 
nustatyti reikmenų kainas. 
Turės teisę konfiskuoti visus 
korporacijų pelnus, viršijančius 
B fiuoš. Taipgi galės paimti sa
vo žinion visas reikalingas ka
rui pramones ir uždėti ant visų 
gyventojų tokius mokesnius, ko
kie yra reikalingi padengimui 
visų karo išlaidų, kad karui pa
sibaigus nebūtų jokių skolų 
mokėti ateinančioms gentkar- 
tėms.

Pasak komiteto, dabar už ka
rą turi mokėti šalies skolas ke
lios gentkartės. Tada visas 
karo išlaidas turės apmokėti 
kariaujančioji gentkartė. 
sak komiteto pirmininko 
Nye: “kuomet viena dalis 
ventojų—armija—kariauja
ro lauke, tai kita dalis, kuri pa
silieka namie, turi apmokėti vi
sas išlaidas”.

Nustatymą maximum algos 
—$10,000 į metus, — pasiūlė 
patys karininkai, kad niekas ne
gautų didesnės algos, negu gau
na vyriausias armijos koman- 
duotojas.

Tas programas veiktų tik ka
ro metu. Bet komitetas nori 
eiti ir toliau: nori nustatyti ka
ro reikmenų fabrikantų pelnus 
ir taikos metu, kad jie ir tai
kos metu negalėtų semtis mil
žiniškus pelnus iš karo pramo
nės. '

. \ ,,.. ....  ............. —

Ir New Yorko legis- 
latura prieš mei

lės raketą

Pa- 
sen. 
gy- 
ka-

snapais

metinę 
ieškotis

suka-

kovų 
naujų

Riaušės dėl gando
- Del

SAN. DIEGO, Cal., k. 21.
Rastas pakartas medyje George 
Frey, 31 m. Ant nosies buvo už
kabintas atletinis medalis. Aiš
ku, kad tai buvo žmogžudys-

ra kiek pra- NEW YORK, k. 21. —- Del 
nių^ir juod- gando, kad vienoj sankrovoj li- 
». ko užmuštas negras vaikas,
onskriptuotą negrų apgyventame Harlem dis. 
ti jaunuoliai trikte kilo riaušės, laike kurių 
kurie ir <la- vienas negras liko nušautas ir
kariavimo du sužeisti

kuriEli^abethKloes (viršuj po kairei) 
prikalbino savo 11 metų sūnų (žemai po dešinei) nušauti tėvų 
(žemai po kairei), John Kloes.

JUNEAU, Alaskoj, k. 21. — 
Sušiki vrči jus lošiant kortomis, 
seržantas Joseph Koziol nušo
vė korporalą John C. Potts ir 
paskui pats nusišovė.

ALBANY, N. Y., kovo 21.— 
Valstijos atstovų butas ir se
natas didele didžiuma balsų 
priėmė skirtingus bilius, kurie 
uždraudžia kelti bylas dėl su
laužymo prižado vesti ir dėl pa- 
vyliojimo nuo kito vyro, ar 
moteries. Dabar bus stengia- 
mąsi išlyginti esančius biliuose 
skirtumus.

Prieš bilių labiausia stojo 
advokatai, kurie iš tokių bylų 
gerokai pelnydavo. Vienas ad
vokatas atvirai pasakė, kad už
draudus tokias bylas daugeliui 
advokatų teks maldauti pašal
pų.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
NAUJIENOS, Chicago, III. __________________

o jei sandariečiai padaro kokį 
įnešimą, 
mia.

tai komunistai pare-

Penktadienis, kovo 22, 1935

Vieni

NAUJENYBĖS
Iškilmingas bankietas

— išleistuvės lakūnui 
F. Vaitkui.

šį pavasarį lakūnas F. Vait
kus, su pilnai įrengtu orlaiviu, 
“Lituanica II-ja’’, skrenda į 
Lietuvą.

Kadangi lakūnas skrisdamas 
iš Chicagos New York’an pa
keliui sustos Pittsburghe, tad 
tąja proga pasinaudodamas, 
vietinis ALTASS. skyrius Pitts
burghe rengiasi lakūną tinka
mai sutikti ir palinkėti laimin
gos kelionės tėvynėn.

Kovo 18 d. skyriaus komi
tetas turėjo posėdį, kuriame 
nutarė Gegužės 12 d. sureng
ti aukščiau minėtam tikslui 
bankietą, L. M. Dr-jos svetai
nėje. Tą pačią dieną, turintie 
ji tikietus bankietui, turės pro
gą pamatyti pilnai įrengtą Li- 
tuanicą II-ją.

Platesnis skyriaus komiteto 
ir veikėjų susirinkimas aptari
mui bankieto įvyks ateinantį 
pirmadienį — kovo 25-tą die
ną 8 vai. vak., Liet. Mokslo 
Dr-jos svetainėje. Visi prita
riantieji prašomi šiame posė
dyje dalyvauti.

Advokatas Skipitis 
kviečiamas į Pitts- 

’ burghą
Ateinantį mėnesį — iš Lie

tuvos į Ameriką atvyksta adv. 
Skipitis, buvęs Lietuvos Vi
daus Beikalų ministeris, Seimo 
atstovas, ir dabartinis Užsie
nio Lietuviams Remti Dr-jjąį 
pirmininkas, žymus visuomeni
ninkas ir kalbėtojas. Advoka
to Skipičio atsilankymo tiks
las — supažindinimas Ameri
kos lietuvių visuomenės su šau
kiamuoju šį rudenį Lietuvoje 
Pasaulinio lietuvių kongreso.

Pittsburgho Lietuvių Drau
gijų Tarybos laikinasis komi
tetas savo posėdyje, laikyta
me kovo 18 d 
sti adv. 
burghą 
burgho 
ja.

Tuo reikalu yra įgaliotas Ta
rybos sekretorius pasirūpinti 
jo pakvietimu.

Nuo savęs turiu pridurti, 
jog man ypatingai malonu adv. 
Skipitį kviesti ir atnaujinti se
ną pažintį, nes dar tėvynėj 
esant prieš paskutiniojo Liet. 
Seimo rinkimus prisiėjo tėviš
kėje (Viekšniuose) si? jo drau
ge nuo pagrindų sakyti pra
kalbas už pažangiuosius kan
didatus į Lietuvos Seimą; ga
liu užtikrinti, jog tiems, ku
riems teks išgirsti adv. Ski
pitį kalbant ir su juo sueiti į 
artimesnį kontaktą, atras ja
me nuoširdų, atvirą tėvynainį.

P. Dargis.

tos iš kožno 100,000 gyvento
jų žūva nuo Žmogžudžių ran
kos. Spėjama, kad šiais 1935 
metais tarpe 12,000 ir 12,500 
turės mirti nuo žmogžudžių 
rankų. Išeina, kad kožną dieną 
žmogžudžiai užmuša *po 83 vy-j 
rus ir moteris.

Palyginus su kitomis šali4 
mis, tai Suvienytose Valstijo
se įvyksta daugiausiai žmog
žudysčių. Turint galvoje taip 
vadinamas civilizuotas x šalis, 
Suvienytose Valstijose įvyksta 
du ir pu’sę kartų daugiau žmog
žudysčių, negu Italijoj; ketu
ris ir pusę kartų daugiau, ne
gu Vokietijoj ir Belgijoj; 11 
kartų daugiau, negu Anglijoj, 
ir 29 kartus daugiau, negu 
Olandijoj.

Pittsburgh Press sako, kad 
pamatę šias skaitlines visokios 
rųšies reformatoriai pradės rė
kti, jog įstatymai yra nepildo- 
mi. Jie pradės reikalauti, kad 
kartuvės, elektros kėdės ir nuo
dingosios dtrjos smarkiau veik
tų baudymui žmogžudžių.

Pagal tos pačios Insurance 
Co. apskaitliavimą, iš 100 pra
sižengusių yra tik 6 sugauna
mi ir nubaudžiami.

New Yorke iš 100 kaltina
mų žmogžudyste išteisinama 
54, o Anglijoj tik 39.

» » »
Linčavimai Suvienytose 

Valstijose.
Yra apskaitliuojama, kad Su

vienytose Valstijose laike 50 
metų įvyko 5;000 linčų. Dau
giausiai dievotose pietinėse val
stijose jdukusios fanatikų gau
jos daro savotišką teismą pra
sižengimu įtartiems juodveid- 
žiams. — S. Bakanas.

Buto 
buvo 
savo

nutarė pakvie- 
Skipitį atvykti į Pitts- 
ir supažindinti Pitts- 
lietuvius su jo misi-

MARGUMYNAI

KUNIGIŠKOS AKYS 
DŪMŲ NEBIJO'

Jau nekartą teko pastebėti 
broliukų “Drauge” (Pittsbur
gho žinių Skyriuj) savotišką 
boikotą, kurį skelbia prabašte- 
liai tam tikriems lietuvių ka
talikams biznieriams. Mat, šie 
biznieriai užsitraukė tėvelių 
rūstybę ant savęs, pasipriešin-

darni Vaizbos Buto susirinkime 
kunigų pasimojimui pasigrieb
ti į savo rankas Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių pa
minėjimo rengimą.

'Nors minėtam Vaizbos 
susirinkime balsavimai 

t

slapti, bet kunigai su
klapčiukais nužiūrėjo kelis biz
nierius, kad buk jie balsavę 
prieš kunigų skymą. Nuo tada 
ir buvo paskelbtas karas tiems 
biznieriams. Tuojau per kuni-; 
gų ‘TJraugo” Pittsburgho žinių 
Skyrių -prasidėjo atakos prieš 
tuos biznierius. Pradėta Skelb
ti, kad to ir ;to biznieriaus “por- 
čapas” atsiduodąs nezaliežnin- 
kišku “limburgo suriu” ;lkad ka
talikai Įtaigą ne^aliežniilkiškų 
rankų miiikytą duoną ir &t.

Katalikiškos davatkos buvo 
siundomos prieš tuos biznie
rius. Pagalios, nepasitenkinta 
vien davatkų siundymais ir 
boikoto skelbimu. Vaizbos Bu
to susirinkime kėli ‘biznieriai 
nusiskundė, kad jie yra gavę 
ir grūmojančius laiškus iš ‘tū
los katalikiškos organizacijos 
viršiniriko.

Išrodo, skad tie katalikai ^biz
nieriai yra ekskomunikuoti iš 
katalikiškos “vieros”. O jų vi
si ‘!gridkai” ir prasižengimai 
susivedė prie to, kad jie Slap- 
ta balsavo. Tie biznieriai nei 
kiek nėra -prastesni katalikai, 
negu patys kunigai. Jie yra di
deli rėmėjai šv. Kazimiero pa
rapijos.

Kuone kožname “Draugo”: 
Pittsburgho Žinių numeryje 
prabaŠteliai tarkuoja tuos biz
nierius už papildytus “grie- 
kus”. štai praeitame “Draugo” 
Pittsburgho žinių numeryje ir 
vėl yra atakuojamas .Vaizbos 
Butas, - Sim«navioM*w»-" “suklę
ri s” ir North SiJės^Cietuvos 
Sūnų Draugija. Prirašyta Ir! 
daugiau panašių nesąmonių. !

Na, o kitoje vietoje yra su
rašyta biznierių vardai, kurie 
prisidėjo su aukomis prie pa
rapijos parengimo.

Tame sąraše mes matome 
ne tik bedieviškų ir nezaliež- 
niškų biznierių vardus, bet ir 

i tų biznierių, kurie yra nieki
nami tame pat laikraščio nu
meryje!

iš keršto, kiti iš 
prigimimo

Sandariečiai pralaimėjo pra
eitame SLA. seime. O dėliai to 
nekurie jų vadai liko nustum
ti nuo SLA.i lovio ir prarado 
tą unorą, kad tik jie gali val- 
Idyti SLA. žinoma, jie dabar 
| nepergeriausiai jaučiasi ir va-

, prieš 
vado- 
orga- 
tikisi, 
kada

• .................. 1' ...............................■ ■■■ ■ i

Reiškia, tie Simanavičiaus 
“šulderiai”, atnešti j katalikiš
ką parapijos kermošių, nesmir-, 
di nezaliežninkišku “limburgo 
suriu”, bet kvepia tikru kata
likišku kvapu. .

Aš esu tikras, kad tie ėks-lriri^ja \Visokius 'kerštus 
komunikuoti ir ,prakeikti biz- organizacijos dabartinę 
riieriai patys nenešė siūlyti sa- vybę, Visai nepaisydami 
vo tavorą 'kun. Kazėnui. Grei- nizacijos gerovės. Jie 
čiausiai buvo taip, kad kun. kad tokiu būdu jie vėl 
Kazėno pasiuntiniai lankėsi pas nors galės SLA. valdyti, 
juos ir prašė aukų dėl para-: Vieni sandariečiai, be -pagel-
pijos. ' \ ! bos kitų, pas mus Pittsburghe

Tai tikrai geros tos kuni-t nesudaro didelės opozicijos nė
giškos akys, — jos nebijo jo-j Susivienijime. Todėl jie ieško
kių durnų. Eina ir prašinėja paramos Įpas komunistus, 
aukų pas tuos žmones, kuriems Komunistų tai jau tokia pri- 
jie skelbia boikotu ir niekina! į gimtis, kad organizacijose, ku-

Tai biauru! į rias jie negali valdyti,- skan-
Kui dėl North Sidės Lietu- dalinti ir triukšmauti. Dabar- 

vos Sūnų 'Draugijos “sūniškos’ tiniu laiku jie randa ir para- 
meilės”, tai jau ’kam, ikam, beVĮmos pas sandariečius. 
tik ne musų prabaščiams kal-įl 
beti. 'Lietuvos Sūnų Draugija,* 
tur būt, yra dhugiau sūniškos; 
meiles parodžius, neišskiriant;
nė lietuviškų parapijų negu: aljn o.wu BpBnlwJU 
visi Pittsburgho prabaštėliai,! vime ;koMttnis4i pasiule 
sudėti į vieną krūvą.

Bdtų daug išmihtingiau, kad1 
tos dvasiškos asabos nekaiŠib- 

savo nosies į Lietuvos Su- 
Drat/gijos reikalus.

— 'Pašalinis.

Komunistai apgauna 
sandariečius

SLA. 3-čio apskričio su važia- . 
i rezo- 

ihliuciją, 'kad Pildomoji Tarybą 
paskelbtų narių žiniai visas be- , 
verčių bonų tranzakcijas, tai . 
yra: kada bonai pirkti, kasi 

į jtms pirko ir .Lt. |
Sandariečių dėlegatai pasisa

ukė už minėtą rezoliuciją, tur 
įFbūt, (tikėdamiesi, jog rezoliu-

—---- — -----—Uncija .padarys nesmagumų da-
---------------  į brintinei 'Pildomajai Tarybai.

Bendras komunistų iri Na, O tikrenybėj rezoliucija 
sandariečių frontas ! daugiau lietė buvusių Pildomų- 

• - 1 ■ ' į jų Tarybą, negu dabartinę. Va-
Pas mus Solio dalyje SLAj dinasi, lietė sandariečių žmo- 

40 kuopoj yrą susidaręs ben- nes- 
dras komunistų ir sandariečių Yra ir daugiau panašių at- 
frontas “nakinĮ^ūi” dabarti- silikimų, kur sandariečiai pa
neš Pildomosios ^Tarybos. tarnauja komunistams SLA.

Jei komunistai? paduoda įne- Reikaluose, (iatąkuoęįąmi dabar- 
•šima,* kad’ -reikto* ^parašyti re- Tuto-u-budui

Sužiniai ar nesužiniai, per 
žioplumą ar gudrumą, bet san- 
dariečiai leidžia komunistams 
save apgaudinėti.

» » 8
Silkių vakarienė

Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj yra buvę visokių va
karienių, bet dar kolkas nete
ko girdėti, kad kas rengtų sil
kių vakarienę. Visi žinome, kad 
dabar yra gavėnios laikas ir 
mėsos “nevalna” valgyti. Tad 
L. M. D. rengia silkių vaka-, 
rienę kovb 27 d., 8 vai. vaka
ro, savo svetainėj. Įžanga tik 
25 centai asmeniui.

■ » » »,
F. Stankūno koncertas.

Sekamą sekmadienį, kovo 24 
d., LMD. svetainėj yra ren
giamas dainininkui F. Stankū
nui koncertas. Iš vietinių da
lyvauja p-lė Laura Paulekiutė, 
mėgiamiausia Pittsburgho lie
tuvių dainininkė, ir šv. Jurgio 
Choras po vadovyste p. Jono 
L. Senulio. Koncertas prasidės 
8 vai. vakaro.

— Senis iš Soho.
(Tąsa pusi. 8-čiam)

tų 
nų

ŠIS BEI T AS IS S0H0

rxoliuciją7įrS"$aa9aįja" Tą- jie gana skaudžiai užduoda bu 
' rybų, tai sandarieŽfai” paremia; Ivtisiai Pildomajai darybai.

GYDYTOJAS Ilt* CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencijai 

2519 WeSt43rd St 
VALANDOS: Nuo 9 .iki 10 ryto, nuo 
likiS po pict, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedeliomis lijuo 11 iki 1 p.p.

Tel. LAFAYETTE 3051. V

AKIU SPECIALISTAI

žmogžudysčių skaičius 
Suvienytose) V aisti jose.

Metropolitan Life Insurance 
Co. yra apskaičiuojama, kad 
Suvienytose Valstijose 9.2 ypa-

ATĖJUS LFUDftSIUI 
PAS1RINKITEI!

Juozapas EudetUs
r

Laidotuvių -Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

5340 So. Kedzie Avenue

Laidotuvių Direktoriai

Lietuviški 
Konfitūrai 

<jam)
Slyvų, pineapple, 
aviečių ir apri
botų konfitūrai

(Prune, Pineapple, Raspberry 
and Apricot Jams)

Lietuvių duonkepiam
VISOJ AMERIKOJ

Pristatom žemomis kainomis. Po
nai duonkepiai, vartokit šiuos ge
resnius konfitūrus. Pavyzdžius at

siųsim dykai. Tik parašykite , 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Supply Company 

4830 W. 25th St., Cicero, Iii. 
Induose nuo 15 iki 650 svarų, 

čia gausite miltų ir visko, kas 
tik reikalinga duonos kepimui.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns. X-Ray.
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. *.
Tel. HARRISON 0751 į

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St.
TeL Republic 9723

l^ūppositeDavis store, 2d Floor I
326 S. STATE ST.

PAIN-EXPELLER
Nuo Geliamų 

Sąnarių 
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expelleris visuomet

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St;) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

SIUSKITPER 
naujienas 
Pinigus Lietuvon

• 4 j •

-įprašo Lietuvos Žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

GYDYTOJAI IR DANTISTAI

DR. VAITUSH, OPI. 
lietuvis 

Optometrically. Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, .kuris 

esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptepsimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių; karštį, atitaiso 
(trumparegystę ir tčliregystę. priren
gia teisingai akinius^ Visuose atsiti? 
kiniuose egzaminaviipas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Spe<?ial« atyda ątkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki ?8 iv. Ne- 
dSlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip .pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

I. J. ZOLP
J646 Weat 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572 i

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927 Į

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street s Phone Canal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
1 YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS ‘ ;

i 1801 So. AšhUrid Avė.
Kampas .18 St. Phope CąnaL0523 
Valandos nuo 9.*30 iki 42 *ir knuo lf80 
iki 8:00 .va. vakaro. Nędaiioms .iUUO 
»:00 iki 12:00 'Kalbftme7HWUWiii

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LIETUVIS , 
__ Tel. Yards 1829

'Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 
j: Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St

ikampas Halsted Bt.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LIETUVAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. 'Boulevard 5918 
’Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. df 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo l-3nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Štrikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tei.: Boulevard 7820 
Namu Tek Prospect 1980

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

SereUomis h* nedėl. .pagal sutarti 
'Rez. 6631 So. Callfornia Avenue 

Telefonas'Republic 7868

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood .5107 
VALANDOS:

nuo 9 Ūki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandą! vakare. 

Apart , šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgirtia10086 

Ofiso valandos ;nuo 24 ir nuo 
6-8 v. v. Nerišlioj pagal sutarti

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl Visokiu <aldų

DR.C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marųuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

A. Montvid, M. D.
Weat Town State Bank Bldg.’ 

2400 Weat Madiscm Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley .7.880
Namų .telefonas Brunswidk -0597

. Įięiiii4wRtelW>llll|i   ||||||| iniw wiįr»hiiwi«

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo ‘2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St.
TOL Boulevard 1401

9

Tel. Ofice Wentworth 6330 
-Rez. Hyde Bark 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir vaikų ligų specialiste
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Senedoj pagal sutarti.
_____________________
Res. 6600 South Artesian Avenue. 

.Phone Prospect 6659
' Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z, Zalatofis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai._____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

4204 ARCHEH AVĖ. Tel. Laf. 3122
vai. huo 10 iki 9. Neri, ir Seredoj 

pagal ąutarti.
Res. Virginia 0767

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
.IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams linotnas per 8? 
metus kaipo .patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir -kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th StM netoli Morgan Br 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
. nuo 6 iki 7:80 vai, vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7484
’ ___ _______ '_____ _______ _

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. .po pietų ir nuo 7 .iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą 
T'iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visą

arti Slst Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. ’Nv 

diliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną. . j
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KAIP LAIKRAŠČIAI PAVIRTO RAUDO
NAIS VELNIUKAIS IR DAR SU RAGAIS

BOLŠEVIKIŠKOS
INTRIGOS

Vertes

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Pullman 8011

$5,000.00 apdraustas.

INT»IUnOIIALWlNULIQUORCO

Tel. CANAL 8500

PAVASARINĖS 
SKRYBĖLĖS

klap 
halsų 
tinka- 
su! oš

Tai bus didžiausią Ekskursija Lie
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Judėjimas musų kolonijoje 
pradeda atgyti
Čiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje valdytos 
rinkimai ir intrigos.

Deno*lta» 
Palaiky* 
JHHtj 
Kunti, iki 
Velykų

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę, vietą ant laivo.

PAVASARINIAI
ČEBATUKAI

bare visus ir vis dėl 
“marnasčių” pinigų.

Saugumas jūsų invest- 
mentu apdraustas per U. 
S. Government ištaigą— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n. 
VVashington, D. C.

kad laikraščiai galėtų 
ir tai ne

♦ SWAGGER KAUTAI
♦ VERTYBĖS KURIAS 

JUS NETURITE 
PRALEISTI.

Graliai padabinto* Ir už kai
na*, kuria* Jų* norite mokyti.
•f* KREI’OS +NAUJV SPALVŲ 
«f> Tl’KCONS + TAt PYKITK 

DOLERIUS!

Musų ko!o 
truputį pradeda ju 

Žmonės.

Gegužės-May 25 d., 1935

Tasai 
mus yra 
Mat 
kun. simkevičius, susirgo ner
vų liga ir buvo nuvežtas į li
goninę. Į jo* vietą buvo atkvie 
stas iš kokio ten vienuolyno 
broliukas Alfonsas .eiti ktfni- 
go pareigas musų parapijoj.

Tačiau tasai broliukas vos 
kojas apšildė pas mus ir tuo 
jau pradėjo/reikalauti, kad pa- 
rapijonai duotų daugiau pini
gų ir kovoti su tais nevidonais 
“bedieviškais” laikraščiais. Va
dinasi, pradėjo kiršyti vienus 
parapijonus prieš kitus.

— Magdė.

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINĖS 
SANDELIS

Storesnėm Moterim Kautai
Ploninanti Styliai ir populiariški $4 QO 
materjolai už šias žemas kainas ...........

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės j Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal-

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
"Naujienų” Redakcijos 

Narys.

, — mes juos skai 
tikrai gerai jaučia

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

DYKAI! Graži pora juodu Mesh pirštinių 
* arba puikų šilkini šaliką su depo- 

sitų ant pirkinio Kauto arba Siuto už $4.98 arba 
viršiaus.

Augščiausios Prie

tėvas Alfonsas pas 
atsiųstas tik laikinai, 

musų klebonas, senukas 
Simkevičius

dvasiškas tėvelis mums 
sekantį “ci/dą”: kaip 

laikraščiai pavir-

MIKE DZIMIDAS ,
. PRISTATO VISIEMS^

BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 — Ketverge ir Subatoj vak. iki 8:30

Geras argumentas, ar ne? O 
kada šiurmaitienė pavadino be
mokslius bemoksliais, tai ji ta
po nubausta!

Tai tiek iš tos organizacijos 
praeities. Iš kalno galima pa
sakyti, jog Gataveckas, kuris 
nesustdja prieš jokias šlykš
čias priemones, vėl pasiliks pir
mininku, nors J. čirvinskas už 
jį yra daug tinkamesnis. Bet 
prieš diktatūrą nieko nepada
rysi. Nepakliusnius narius ga
lima juk lengvai nubausti, iš
braukiant juos iš organizaci-

320 Naujo* Fer- 
kalinė* Kuknfo* 
dėl moterų. Gra
žių Npalvų ir no- 
Hluvimo. Reaulia- 
rf* ir Storesnėm 
moterį mu V 
Iki $1.03—kiek
viena po

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ! ■ ' f •
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svrimming pool,
Rusiška ir turkiika pirtis ' Mi S

Moterims seredomis iki 7 v. v. .

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Daug visko esu girdėjus ir ma
čius per savo amželį, bet nie
kados nebuvau girdėjus tokių 
“eudų 
pavirsti į velnius, 
į bile kokius velnius, bet į rau
donus velnius su* ragais, uode
ga ir kitais visais tinksais, kas 
velnią padaro tikru velniu.

štai sekmadienį, kovo 17 d., 
nueinu į musų bažnytėlę, kad 
pasimeldus ir paklausius šven
to pamokslo, kurį sakė nese
niai pas mus atvažiavęs tėvas 
Alfonsas. Klausydama tėvo Al
fonso pamokslą, sužinojau daug 
visokių pas mus North Sidėj 
negirdėtų dalykų. Būtent, kaip 
laikraščiai pavirsta raudonais 
velniais.

Pirmiausiai tėvas Alfonsas 
kad barė, tai barė mus už skai 
tymą visokių “bedieviškų” ir 
trockininkų laikraščių. Tai esą 
nuodai ir nuodija gerus kata
likus. Kiek aš žinau, tai iš mu
sų parapijonų niekas neskaito 
“bedieviškus” bei trockininkų 
laikraščius. Mes skaitome tik 
“Naujienas”, “Keleivį”, “Tėvy
nę” ir kitus gerus laikraščius 
O tie laikraščiai mus nė kiek 
nenuodija 
tydami 
mės.

Tasai 
pasakė 
“bedieviški 
to į velnius. Jisai nuėjęs į ka
talikišką redakciją ir tenai ga
vęs “bedieviškų” ir trockinin
kų laikraščių. Parsinešęs na
mo pažiūrėti, kaip tie laikraš
čiai išrodo ir Įkas juosę yra 
parašyta. Kai jisai paskaitęs, 
tai jam pasidarę baisu, — 
ėmęs ir numetęs j kampą tuos 
laikraščius. Bet į kampą nu
mesti laikraščiai, kaip raudo
ni velniai su ragais ėmę kru
tėti. Tąsyk jisai pabūgęs, kad 
kas nors blogo neatsitiktų... 
jo kambary. Todėl paėmęs tuos 
laikraščius ir sudeginęs.

Patarė ir parapijonams ne
laikyti savo namuose “bedie
viškų” laikraščių.

Sekmadienį prieš tai tėvas 
Alfonsas barė musų parapijo
nus, kad permažai pinigų te
duoda dėl bažnyčios.

Girdi, mergaitės turi pinigų 
milteliams nusipirkti, dažams 
lupas dažyti, o dėl bažnyčios 
tai neturi pinigų. Kliuvo pek
los ir yyrams. Vyrai perką 
degtinę ir munšainą, o dėl baž
nyčios tai pinigų neduoda. Kad 
barė, tai 
tų svieto

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui 
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETEUUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.
Išbaltina rubus i 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosemėse.. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau-

viso Mail Order

jums didesnius negu kada

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

B
 Mes mokam už kiekvieną dolerį divi
dendus, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federal Val
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. Įstojimo . mokėti 
nereikia.

Kiekvieno žmogaus depositas iki

f EDERAL Savings
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

TIKRA SENSACIJA 
MOTERŲ IR 
MERGINU

SPECIALS
303 Kūdikiam* 
Kautai mu*ų di
deliame Išparda
vime. Vertė* Iki 
$5.98. Didžiu 12,
14 Irią. Iki bu* 
Išparduoti—

Spėriai

VARDUVIŲ PARĖ
ANTANAS JUNER MARGIS

— jvyksta —

Sekmadienį, Kovo 24 d., 1935 m. 
■ i ’

Kviečiame visu? draugus ir pažįstamus i musų mylimo sūnelio 
Antano Juner Margis 4 pietų pąrę. Bus skanus užkandžiai ir gera 
muzika linksminsimės iki-ankstyvo ryto.

Kviečia Tėvai A. ir A. MARGIAI, 1307 West 69th Street.

Pildomosios Tarybos 
ir seimas. Į pirmi- 

urėdą yra nominuoti 
Du bimbi- 

vienas sklokininkas. 
Jonas Gataveckas, Jo-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cash au Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Go., inc.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 05>6

Carnegie, Pa 
nija po 
dėti. Žmonės, taip sakant, 
atbunda iš miego. Ar tas ju
dėjimas pasireiškė (lėliai to, 
kad žmonės numato geresnę 
ateitį, o gal jie taip sau su
bruzdo burtis į organizacijas, 
kaip anas čigonas į šeimyną. 
Prieš kiek laiko susikūrė ma
žųjų namų savininkų organi
zacija. Lietuviškos draugijos 
po truputį atsipalaidojo nuo 
provokatoriškos ščyrųjų dik
tatūros. Ačiū tam, nebėra to
kių ergelių, kokie buvo prieš 
kelis metus, kada buvo įsiga
lėję bolševikai, žinoma, kyla 
klausimas ar ilgai taip bus? 
Ar nesusilauksime ir vėl au
drų?

O to pilnai galima tikėtis. 
Dalykas štai koks: šiais metais 
įvyksta 
glaudos 
Centro 
rinkimai 
ninko 
trys kandidatai 
niai ii 
Būtent 
nas Urbonas ir Juozas čirvins

Bourbon Degtinė. 3 mėnesių se
numo, 90 prof. $1 f) 7 K 

keisas ....................... I Ue ■ W
My Old Pal. 8 mėnesių

90 pr‘ *13.50
Kentucky Colt, 1 metų

senumo, 100 pr. $17 C A 
keisas ....... ................ ■ ■

Parduodam visokių degtinę, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų Širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phon. Bonlmrd 0470

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

Prieš-Velykinis Išpardavimas
SIUTAI-KAUTAI

Jūsų pastebėtinas atsiliepimas j musų pakvietimą 
siūlant ispardavimo-kainas ant
Perviršio, (rodė, kad jus žinote vertybes, šiame iš 
pardavime mes siūlome 

pirmiau bargenus.
♦KEMPY TWEEDS
♦ PILNU PAMUŠALU
♦ GRAŽIOS SPALVOS

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu 

“GRIPSHOLM”

Gryno* *kuros—-Kiekviena po
ro barmenas mfiyje ir kainoje. 
JPUMPS 4-TIKH ♦CVT-OL’TS

AVGftTOM IK ŽEMOM 
kulnim.

4. DIDŽIO 2’A IKI 8%.

čirvinską Judošium ir 1929 
m. seimu
Pa.) pravarė nutarimą, kad 
čirvinskas hutų pašalintas iš 
organizacijos!

1929 m. vėl kilo audra. E. K. 
šiurmaitienė pUrašc į “Tėvy
nę” korespondenciją, kur, tarp 
kitko, buvo pasakyta, jog bol
ševikai vartoja tikrą diktatū
rą. Į viršininkų tinkamumą 
pas juos nekreipiama jokio 
dėneaio: jei esi ADP. narys ir 
užsimoki duokles, tai to pilnai 
pakanka, kad galėtumei orga
nizacijoje užimti atsakomingą 
vietą. O tas, kad tai vietai 
gali visiškai netikti, nelošė 
jokios rolės. Jei partija tave 
paskyrė, tai taip ir turi būti. 
Narių nusistatymas čia nieko 
įeredškia.

Ta korespondencija sukrėtė 
/isą širšių lizdą. ' Kilo tikra 
audra. Centras parašė šiur- 
maitienei grūmojantį laišką. 
Girdi, lai esąs kriminališkas 
nusikaltimas ir šmeižtas. Šiur
maitienė turinti tuoj atšaukti 
savo korespondenciją, o jeigu 
ne, tai prieš ją Centras stver- 
;is tinkamų priemonių. '

Centrui šiurmaitienė atsakė, 
jog ji nieko neturinti atšaukti. 
APLA. konstitucijoje aiškiai 
yra pasakyta, jog viršininkai 
privalo būti šios šalies pilie
čiai. To patvarkymo nesilai
koma, nes kai kurie valdybos 
nariai nėra piliečiai. O kai 
dėl viršininkų kvalifikacijų, 
tai šiurmaitienė nurodė, jog 
iš septynių valdybos narių tik 
trys yra lankę pradinę moky-

Kitl Kautai l>rfė* po
•6.98 •8.98

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

(Tąsa iš dus!. 2-ro)

Pittsburgh’o Naujienos
kas. Pirmieji du yra bimhi 
niai. \ ,

Gataveckas, dabartinis plr 
mininkas, apsižiūrėjo, kad Ur 
bonus irgi yra Bimbos 
cinkas ir guli nutraukti 
Juo labiau, kad jis yra 
mesnis. Todėl sumanė 
Ii labai nešvarią rolę, — 
sti savo brolį bolševiką

Kovo 3 d. įvyko APLA. 3 
kuopos susirinkimas. Gata
veckas paaiškino, kad Urbo
nas negalima rinkti pirminin
ku, kadangi jis nėra pilietis. 
Konstitucija gi sako, jog cen
tro valdybos nariai privalo 
būti šios šalies piliečiai.

Iškėlęs tatai aikštėn, Gata
veckas pasiūlė priimti rezoliu
ciją, kad Urboną reikia nuim
ti ifuo baloto. Vadinasi, to 
kiu budu sumanė atsikratyti 
nuo savo konkurento.

Tiesiog koktu darosi, kada 
tokiomis nešvariomis priemo
nėmis bandoma atsikratyti 
nuo savo konkurentų. Gal kai 
kurie sakys, jog čia nėra 
ko blogo. Konstitucija 
yra tam, kad ją pildyti.

Suprantama, kad taip, 
kodėl tavorščius Gataveckas 
tik dabar konstitucijos pat
varkymo prisiminė? Jis juk 
visą laiką žinojo, kad Urbo
nas nėra pilietis. Bet nežiū
rint to, jis leido Urbonui per 
penkis motus eiti kontrolie
riaus pareigas! Tai buvo aiš
kus konstitucijos laužymas. 
Bet kadangi Urbonas nelipo, 
taip sakant, Galaveckui apt 
kulnų, tai viskas buvo tvar
koje.

O štai kitas įdomus atsitiki
mas. Rodosi, 1928 m. į iždi
ninko vietą statė savo kandi
datūrą nabašninkas Kazys Ur
monas, kuris nebuvo pilietis. 
J. Čirvinskas, kuris tada bu
vo centre, padarė pareiškimą, 
jog Urmonas nėra pilietis ir 
todėl negali būti renkamas.

Na, ir kas atsitiko? Tas 
pat Gataveckas griebėsi pro
vokatoriškų skundų, išvadino

kili nei kejurių aritme- 
(Ncw Kensingtph, likos veiksmų nežino.

l;o to valdyba griežtai įsa- 
xė 3-čiai kuopai, siurmaitienę. 
pašalinti iš APLA. Ir kuopos 
nariai su tuo įsakymu 
nui, turėjo skaitytis^ 

1

Tais laikais centro sekreto
riaus pareigas ėjo J. M. Mi
liauskas. Viename suvažia
vime jis pareiškė, jog iždinin
kas K. Urmonas nemoka nei 
cerius išrašyti. Daugiau to- 
net savo parašui jis vartojus 
antspaudų.

Į tai jam b j/o atsakyta, kad, 
girdi, mes gerai žinome, jog 
ermonas yra bemokslis. Bet 
Ką gi darysi; jis yra geras dar- 
jjieus (reiškia, komunistas, 
i'riegtam jis turi užtraukęs 
paskolą ant savo namuko, tad 
gauti porą šimtų dolerių iš or
ganizacijos jam yra didelė pa
rama !

V/. JfcA’į

CHICAGO MAIL ORDER 
AR G A IN O U tLET ;

< ' K ' ‘ 1

511 South Paulina Street—Marshfjetd
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Uinkyno kataai
Chlcaąoje — paštu: 

Metams -----------------
Pusei metų — 
Trim* mtaMlami ---------

’ Dviem mtaesiamš __ ____
Vienam mtaealui

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ____ ......—
Savaitei_____ _____
Mėnesiui

$8.00 
4.Q0 
2.00 
1.50
.75
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March

Naujienai eina kasdien.

drova, 1' 
1H. Teis

4c 
8c 

. ___ ,_______ 75c
SurienytoM Valstijoj Chicagoj,

Metams $7.00
Pusei metų 3.50
Trinu menesiams
Dviem mėnesiam*
Vienam menesi

Uetavon ir kit
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Metams 
Pusei metų . 
Trims menes 
Pinigus reikia sllįl 

Orderiu kartu sii

75$

.. ~.-A 2.50
kįk> Monw

Perdaug Aukso

goninę, bet, anot “Vienybės”, 
jau sveiksta*.

Kąi Pranas surado Wall gat
vėje 45,000 dolerių vertės po- 
pięrų ir jas atidavė savinin
kams, tai laikraščiai ėmė apie 
jį ‘'kasdien rašyti, jisai gavo 
geresnį darbą ir dovanų ir vi
sokį žmohes (ėmė jį nuolatos 
lankyti, taip kad biednam žmo
gui apsisuko galva. Tačiau dak
tarų priežiūra ir ramumas li
goninėje davė, atsitaisyti jo 
nervams, ir gydytojai mano, 
kad netrukus jisai galėsiąs eiti 
namo. <

Pranas Grigaitis ketinąs pa
sisamdyti kambarėlį ir švariai 
gyventi. Jam jau nusibodę ba
dauti ir šalti. Gal būt, ta fir
ma, kuri jam žadėjo darbą, dar 
jį prllmsianti. Tuomet jisai tu
rėsiąs Užtinkrintą duonos kas- 
Iii.

džią Rusijoje, tai jisai tą “su- Tai kodėl jie dabar nori, kad 
Amerikos liberalai ir socialistai 
reikalautų žodžio laisvės komu
nistų simpatizatoriųi Strachey? 
Kur čįa logika?

Komunistų pasiūlymas, kad 
liberalai ir socialistai padėtų 
jiems apginti poną Strachey 
tikrumoje reiškia ve ką: Mes, 
komunistai, reikalaujame, kad 
valdžia, prieš kurią mes kovo
jame, netrukdytų mums skelb
ti ką mes norime; bet jeigu 
kuris nors iŠ jus, socialistų ar
ba liberalų, nuvažiuotumėte į 
komunistų valdomą Rusiją ir 
drįstumėte tėnai išsižioti prieš 
bolševikišką tvarką; tai Stali
nas turėtų jus ne tik išdepor- 
tuoti, bet ir sušaudyti!

Ar bent vienas protingas 
žmogus gali šitokios rųšies 
“bendram frontui” pritarti?

buvusį” principą viešai pasmer
ki ir sunaikino praktikoje. Vi
sos partijos, kurios atsisakė 
priimti bolševikų programą, bu
vo uždraustos; visi nekomu
nistiški laikraščiai buvo užda
ryti. Nekomunistai rašytojai, 
kalbėtojai ir visuomenės veikė
jai buvo sukišti j kalėjimus ar
ba ištremti — vieni į Sibirą, į 
Turkestaną arba į Soloveckas 
salas, kiti į užsienius. O dauge
lis tų žmonių, buvo tiesiog nu
žudyti,

Bet šitą Lenino “mokslą” ko
munistai Įniko Šventu — taip, 
kaip tikintieji Bibliją. Jie nie
kuomet neprotestavo prieš tai, 
kad sovietų valdžią sunaikino 
žodžio ir spaudos laisvę ir iš
žudė tos laisvės gynėjus. At- 
penč, jie už tai Maskvos dikta
tūrą visuomet gyrė ir garbino. 
------ j--- I—.--------- ------------------------ --------

Iždo sekretorius Morgenthau sako, kad Jungtinės 
Valstijos sutinka parduoti kitotns šalims dalį savo auk
so, jei tik jos pasiūlytų geras sąlygas. Neseniai didoką 
kiekį aukso nusipirko iš Jungtinių Valstijų Meksika ir 
Guatemalą; Šios dvi šalys už auksą mokėjo daugiausia 
sidabrU;

Ret ką galėtų Amerikai pasiūlyti už auksą, saky
sime, Italija, Vokietija arba Japonija?

Aukšą pakeičiant sidabru irgi vargiai butų kokios 
naudos. Koks, iš tiesų; bus skirtuiiiUs; kad federalinio 
iždo ruduose gulės balto metalo plytos, vietoje geltono?

Sekretorius Morgenthau pripažįsta, kad Jungtinės 
Valstijos turi daugiau aukso, negu kad jos gali suvar
toti; tuo tarpu kai kitose šalyse jo permaža. Šis nely
gus aukso paskirstymas pasaulyje yra, tur būt, viena 
svarbiausiųjų priežasčių, jei ne pati svarbiausioji, dėl 
ko nesiduoda pašalinamas ekonominis khizis. Auksas 
yra tarptautinės prekybos įrankis. Kada jo vienur per
daug, o kitur permaža, tai prekės vienos šalies į kitą 
necirkuliuoja kaip reikiant.

Bet kaip padaryti, kad auksas butų lygiau paskirs
tytas tarpe įvairių šalty? Iždo sekretoriaus planas čia 
nedaug ką pagelbės, nes kitos šalys neturi kucf už Ame
rikos auksą mokėti. Ne-gi ims Amerika už jį popierir 
nius svetimų šalių pinigus, kurių Vertės niekas nega
rantuoja. O jeigu ji imtų už auksą svetinių šalių pre
kes, tai ji, turėtų uždaryti savo fabrikus.

Roosevelto smegenų*!
jo, kas daryti su aukso perviršiu.

rustas dar iki šiol nesugalvo-

VENGR1ŠKA RINKIMŲ KAMPANIJA

Vengrijos ministeris pirmininkas Goemboes palei
do parlamentą ir paskelbė naujus rinkimus. Dabar te
nai eina rinkimų kampanija.. Kaip ji eina, rodo toks 
pavyzdys:

Ėridrod kaime susirinko minia valstiečių pasiklaus 
syti kalbėtojo. Kaip to kalbėtojo vardas ir kokią partij 
ją jisai reprezentuoja, telegrama nepaduoda. Bet jisai; 
matyt, priklaiišo opozicijai, nes jo klausytojai stisidėjd 
daugiausia is smulkių žemdirbių, nusistačtysty prieš 
valdžią, kurią kontroliuoja dvarininkai. Kalbėtojas ne
atvyko. Vietoje jo, atėjo prie minios žandarai. Jie liepė 
žmonėms skirstytis. Kada jie nepaklausė, žandarai pra
dėjo šaudyti. Septyni žmonės buvo užmušti, ir mitingas 
pasibąigė;

Jeigu rinkimų kampanija šitaip eis ir toliau, tai 
premjero GoembOes’o partija; be abejonės, rinkimus 
‘■laimės”. Goemboes’o valdžią, aukštai kooperuoja su 
Italijos Mussolinio valdžia ir Austrijos Schuschnigg*o 
valdžia; ir visos jos yra gavusios speciali, palaiminimą 
iš Romos papos; - > •

Apžvalga;
« Va, .4 ■* • W • *"■> • *

PASĖSI, TĄ PIAUŠt

Marijonų organas skundžiasi, 
kad “bedieviai? puola katali
kus. Tai, žihoma, iiesąmonė. 
Laisvos minties žmonės neturi 
jokių kivirčų su tikinčiais žmo
nėmis. Tikėjimas yra žmogaus 
sąžinės dalykas. “Bedieviai” ne
reikalauja, kad katamą! elgtų
si prieš savo sąžinę, — lygiai; 
kąip ir katalikai negali to rei
kalauti iš netikinčiųjų;;

Laisvamaniai kovoja ne prieš 
katalikus, .bet prieš klerikaliz- 

\ t. y; prieš tuos gaivalus, 
’ kurie po tikėjbno priedangą 

žįnones išhąądoja ir trukdo Vi- 
suoifleuės progresą. Tty pa
žvelkime i mUsUkius klbrika- 
ius, tt ypatingai j tyki jų or
ganą, kaip čikągiškis Marijonų

gerais darbais ir arttyią meile? 
Nė, jie pasižymi veidttiąihybe, 
ego-izriiu ir takyplėšŪltyntti.

Kiekvieną kilnesnį visuome
nės judėjimą klerikalai ardo, 
jei tik jiems nepasiseka paim
ti jį j sdvo kontrolę. Ir šitoje 
sšVO politikoje jie nepaiso prie
monių. Jie per aki? rųelups, ne
kaltus žmones šmeiš, gerus vi
suomenes tikslus purvąis draps- 
tys kad tik butų pasiektas 
jį tikšlds. “Tikslas pateisina 
priemonę!” — tokia yra jezui- 
tų taisyki

Tai ko gi šimutis stebisi, 
kad tam juodam klerikališkaih 
gaivalui pažangioji Visuomenė 
kartais Uždrožia per apykaklę? 
Reikia pasakyti, kad ta visuo- 
mepę dar yra labai kantri/

“TEISINGASIS PRANAS” JAU 
SVEIKSTA

Ląbaį pagarsėjęs New Yorkę. 
savo teisingumu Pranas Grigai^ 

ieidinyš. Kuo jie pasižymi: ar tįs buvo padėtys j bepročių W
< *
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JUS MUS GINKITE, O MES 
JUS ŠAUDYSIME!

Komunaras-Bimba rašo brook- 
lyniškiąme ccntrabiurių organe:

“Šį vakarą New Yorke 
įvyksta masinis susirinkimas 
protestuot prieš deportavimą 
iŠ Amerikos į Angliją rašy
tojo John Strachey. Susirin
kimą šaukia Ateivių Apgyni
mo Komitetas, kuriame labai 
daug veikia komunistai (kurį 
komunistai valdo. — “N.” 
Red.) Ir į susirinkimą pa
kviesta kalbėti liberalas Hey- 
wood Brown ir žymus socia
listų vadas (? — “N.” Red.) 
J; B; Matthews, apart kitų 
kalbėtojų.

“Kuomet pernai įvyko su- 
sispyrimas (? ~ “N.” Red.) 
tarpe komrinistų ir socialistų 
Madison Sųuare Garden mi
tinge, Matthėws pareiškė, 
kad jis atsimeta riub visokių 
suvienyto fronto veiksmų sri 
komuhistriis. Dabar gi tas 
Matthews vėl bendro fronto 
susirinkime,jj^^i prieš de- 
portaviiną iMnthištų prita
rėjo Jbhri StfraČhėy.” 
Jeigu tas Matthews po chuli

ganiško komunistų elgesio Ma
dison Šųuąre Garden rriitinge 
sutiko' eiti su jais į “bendrą 
frontą”, tai matyt, kad jisai 
yla ištižėlis, kuris pats riesiži- 
no ką darąs.

Bet kam kbmunistai laižo
si prie liberalų ir socialistų, 
kurių jie taip neapkenčia, kad 
nesidrovi net, kaip čhuliganai, 
ąrdyti jų ihitifigus? Jeigu ko
munistai nori, kad liberalai ir 
socialistai padėtų jiems apgin
ti tą bolšęvikuojahiį anglą, tai 
kokią teise arba principu jie ši
tą propoziciją rrinia?

Ar ateįVių tfeiše kHtįkUpti 
tos šąliės sistyriią, kurięjc jie 
gyvena? Demokratija šįtą tei
sę pripažįstą, Mes, lietuviai, 
pavyzdžiui, šioje šalyje gyven
dami, ieidžįątriė laikraščius, 
rengiame prąkalbąs it skelbia
me tokias idėjas; migs hori- 
me. Valdžia to nedraudžia. Bet 
fąšistiškose šalyse — sakysime, 
Vokietijoje arba Italijoje — 
tokios teisės žhioriės neturi, he 
tik ateiviai, bet ir tų šalių pi
liečiai. Komunistiškoje Rusijo
je tos teisės taip pat nėra. Ta
čiau Bimba ir jo vienminčiai 
sako, kąd sovietų Rusijos tvar
ką esanti geriausia, Demokra
tiją jie griežtai atmetą.

Tai kokią gi teisę jie dabar 
triri rėikaiąątį; kad tam svečiui 
iš Anglijąs butų leista; čia at
vykus, skelbti k^s jam patin
ką?

Demokratiri^se šąlysę > teisė 
žodžiu ir spaudoje reikšti savo 
mįntis ir dalintis jomis su ki
tais piliečiais, yrą pątįkrinta 
tyįn tikrais kbi^titUpijoš hUO- 
stątaitf ir įstatymų paragirhfais. 
Jį išplaukia iš bendro asmens 
tyisvės principo, dėl kurio civi- 
lizliotoje žmonijoje ėją kovą 
per šimtmečius, ir šiandie dar 
tępęina. * Bet komunistai ty 
principo nepripažįsta, žodžio if 
spąudos laisvė jiems yra “pa-

A. KARTANAS.

SUSILYGINO
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e buvo visiška tyla. Viduje! 
sėdėjo slaugė, kuri, j/amačiusi 
moterį tarp durų, patylomis 
staiga pribėgo prie jos ir neį
sileido vidun, pakalnienė ban
dė išskaityti slaugės veido iš
raiškoje savo vyro padėties 
rimtumą, bet tas jai ne0ašise- 
cė. Slaugės veide nebuvo ma
tyti nei šypsenos, nei nusimi- 
ijino. Jos veido ruožuose tesi
matė visiškas indiferentišku
mas. Sužinojus tą moterį esant 
Jono Pakalnio žmona, slaugė 
nusivedė ją į laukiamąjį kam
barį ir pasakė, kad ligoms | žinoma, jis pasižadėjo ir kai 
miegąs, todėl ji negalint 
eistį į kambarį nei jos. 
arti slaugė išsireiškė, kad 

kalnienė turėtų džiaugtis 
dusi savo vyrą dar gyvą, 
ka gųbiain chirurgui ir ligo-l nebuvo apsirengusi.
ninės pavyzdingai priežiūrai aukso spalvos plaukai tebebu- 
esą vilties, kad Jonas Pakai-1 vo palaidi—vos kaspinu tepa- 
nis išliks gyvas. Jam buvę 
plautos abidvi kojos ligi 
Ity; /

Tą išgirdus, Pakalnienė 
žodžio neištarus apalpo.

laiko savo jausmus paslapty 
je. Juozas Ramutis vežiojosi 
Rožę Pakalnienę jau pora mė
nesių, o jis dar nepatėmijo, 
ar ji bent kiek pamėgo jį, ar 
ne. Kai jis pasakydavo jai 
komplimentų, tai ji nuduoda
vo lyg negirdėjusi. Tikrenybė
je, visi jo pasigerinimai, ma
lonus žodžiai nepraėjo vel
tui. Visi jo malonumai prigijo 
jos sieloje, bujojo, augo.

Kartą grįžtant namo iš teat
ro Pakalnienė užsikvietė Juo- 

jzą rytojaus rytą ant pusryčių.

įsi- devinta valanda jau buvo po
po- nios Pakalnienės bute. Nors 
Pa- Pakalnienė buvo išleidusi vai
rą- kus mokyklon ir jau buvo pą- 

Dė-1 ruošusi pusryčus, bet ji dar 
Jos ilgi,

t*

t bet jeigu 
prisieidavo ilgiau dirbtuvėje 
užtrukti, tai jis visuomet tele
fonu paskambindavo savo na
mų kaimynams, o šie praneš- 
daVo jo žmonai. Pakalniai sa
vo nailiubsė telefono neturėjo. 
* Viehb pirmadienio vakarą 
Jonas nepasirodė šeštą valan
dą namuose; Praslinko ir sep
tinta, pagaliau ir aštunta va
karo valanda, o Jonb kaip nė
ra, taip nėra. Pakalnienė labai 
susirūpino. Kodėl Jonas nepa
reina iš darbo? Pakalnienė at
siminė pasakius kažką nema
lonaus Jonui ir ji gailėjos dėl 
tokio savo išsišokimo. Gal jis 
supykęs ant jos užėjo į smuk
lę nusiraminti? Ant galb, ji 
sumanė pasiteirauti dirbtuvė
je. ,Telefonu paskaųibinb į fa
briką, bet nieko hešužinojo. 
Jai buvo ^atsakyta, kad visi 
dienos darbininkai jam išėję, 
o naktiniai nieko apie Joną 
Pakalnį nežiną. Dar labiąu 
susirupinus, Pakalnienė nebe
žinojo nei ką daryti. Jos vai
kai taip jau teiravosi, kas at
sitiko su jų tėte, kodėl jis ne
pareinąs namo, žinoma, moti
na nuramino juos ir mažes
niuosius net prikalbino eiti 
gult. Vyresnioji, trylikos ipe-. 
tų mergaitė, dar nėjo gulti, 
nes jai reikėjo lekcijas pri
rengti} -Apie devintą valandą 
pasigirdo durų skambutis. Nu
sigandusi Rožė bėgo prie 
rų. Ji nesitikėjo, kad tai butų 
jos vyras, nes jis neskambinęs 
įeidavo pro duris. Už durų ji 
pamate uniforniuotą telegra
mų išnešiotoją, kuris tuojau 
padavė jai pąišęlį, kad pasi
rašytų priėnhis telegramą. 
Įteikęs Pakalnienei telegramą, 
uųiformuotas jaunuolis aki
mirkų išdyko, o 4 ji skubinos 
prie savo dukters į virtuvė, 
ries ji paii angliškai nemokė
jo skaityti. Tai buvo praneši
mas apife Rožės Vyrą, iŠ kurio 
mažai ką tegailimą buvo suži
noti. Telegramos iurihys buvo 
toks:

“Joną Pakalriį ištiko nelai
mė darbe. Jiš yrą nugabentas 
į šv, Aniąno Hgdnihę.”•

Nors telegramą ndpdaiškiho 
apie neiąimčs rimtiųrią, 
Čiau Pakalnienę apsipylė aša
romis. jną inntytįĮįką intuicija 
nujautė dung didesnę heląh 
ihę, degu butų gąiįUty Spėti iš 
tokios ląkąnįškns. tąj^įmos. 
>o valandėlę ji surivuįde ir 
husįraininus savo vyresniąją 
dukrelę, viena i$VąžiąVo ligek

Jau bUVo dešimta, Valandą, 
kąi Pąkalttieriė pasiekė ligo
ninę, Įėjus į kabinetą, ji pa
sisakė esanti Jono Pakalnio 
žmona ir norinti žinoti ’kas ąt- 
sįtiko su jos vyru. Čia jai pa
sakė kambario numerį, kuria
me jos vyi;as gulėjęs ir liepė 
pasiklausti slaugės apie jos 
vyro padėtį. Prisiartinus prię 
kąmbąrio, ji fą.dū duris tru
putį pradarytas, bet kambary- 
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Jonas Pakalnis jautėsi labai bo tieužkliudavo, 
pavargęs. Jam rodėsi, kad jis 
tebetarnauja ir tebežygiuoja 
Rusijos kariuomenėje, carie- 
nės gvardijoj^ (ir jis atsiminė 
buvęs ne bent koks paprastas 
kareivis, bet rinktinis, šešių 
pėdų tiesus, kaip žvakė, vy
ras. Jo galvoje maišėsi viso
kios mintys — nepaprastai iš
kilmingas balius, po paradavi- 
mo, kur jį buvo apspitę būrys 
puošniai apsirėdžiusių panų. 
.Tam vaizdavosi, kad jis daug 
šokęs, todėl jis ir jautė skaus
mą kojose. Jis bandė pakelti 
grilvą riiio pagalvės, bet nepa
jėgė. Dingterėjo jo galvoje 
mintis, kad gal būt, jis buvo ir 
niisigėręš. L

Tikrenybėje Jonas nebęnu- 
simanė, ar jis tebesapnuoja, 
ar jau pabudęs. I§ lovos atši* 
kelt jis dar. j negalėj o. Negalė
jo jis nei galvos/’ pajudinti. 
Tačiau jiišz, jau buvo pakanka
mai atsipeikėjęs, nes pajudi
nęs kojas, atsiininė, jog jis jų 
visai neturi.. Jau keletas metų, 
kaip jis gyvena be kojų. Tuo
met jis ir vėl pergyveno skau
džius savo kojų praradimo 
atsiminimus.

Ilgą laiką Jonas Pakalnis 
blaškėsi, dejavo, verkė ir/vėl 
džiaugėsi. Ir vis jis dar ne
galėjo atsikelti iš lovos. Galva 
pasiliko lyg švyno pripilta. 
Ar tai buvo slogutis, ar koks 
nežmoniškas sapnas? Ar jis 
btiVO protą praradęs? Jis dar 
nežinojo, kad dėl nuolatinio ir 
smąrkatis nusigėrimo jį kan
kino girtiiokįty liga; deliriiim 

jis dar nesuprato, 
kad jis jau guli bepročių na
trio kairibaryjė; o vaistais 4u- 
rąjnihtąs, nepakelia galvoš. 

Grįžęs iš kariškos tarriybbs, 
jdtiąs Pakalnis išvažiavo A- 
tiierikon laimės ieškoti. Ka- 
darigi jis buvo tvirtas, puikai 
nuaugęs vyras, todėl Ameri
koje jam nesunku buvo susi
rasti pelpingą darbą, žinoma; 
atyivai, nemokantys anglų 
kalbos, gauna tik sunkius, pa? 
vojjngus bei nemalonius dar
bus. Bet Jonas gi buvo svei
kas, kaip ridikas, todėl jis tik 
džiaugėsi gerai uždirbąs.

išbuvęs Amerikoje vos me
tus laikoj Jpnas jhu buvo įsi
mylėjęs panelę Rožę Žolytiaį- 
tę. Žmonių manymu, gražes
nė^ grakštesnės mergelės jis 
niekad, nei nebūtų susiradęs. 
0 kas dai* svarbiau, kad ji pą- 
sižymejp savo dora bei išmiri? 
timi, — gražuolėms taip ne
paprastomis ypatybėmis, Pb 
keletps męnesių meilavimosi, 
jiedu susituokė. Tai buvo vi
sais atžvilgiais laimingai su
puolus! pora._ Pasitenkindami 
paprastu darbininkų gyveni- 
muv jįe; gglįtyą sąkytk ląįtnin- 
gai ir gyveno. Su laiku jie pri
gyveno ir šetyips — porų duk
relių ir Viehą aunu.

Iš darbo Jbhas paprastai 
grįždavo šeštą Vąlandą valty- 
ro. Jis niekur ^ąigas iš dąr-

Nuo pat Pakalnienės apsi- 
vediiho jai pirmą kartą pri
sėjo vienai rūpintis namų ruo
ša, prižiūrėjimu šeimos ir 
pragyvenimo biudžetu. Pinigų 
kolkas, jai dar netruko, nes 
jos vyras buvo taupus, o nuo
lat išdirbęs kelioliką metų 
viename .darbe jau buvo pa
sidėjęs trejetą tūkstančių do-l 
lerių; Pakalnienė taip jau rim
tai žiūrėdavo į gyvenimą ir 
nemažai prisdėjo prie šutau-I 
pyhio pinigų. Nots vargas 
dar nespaudė jos, tačiau ji 
jaute didelį neramumą bei 
vienatvę. Nenusitariiindavo ji 
nei aplankius savo vyrą ligo
ninėje. Mat, jo kojos labai 
pamažu tėgijo, o jo nuotaika 
imdavo labai liūdna. Abelnai 
jO sveikata buvo nepergeriau
sia—veidas išblyškęs, lupos 
pamėlyriiję;

Kai jau buvo beveik aišku, 
kad Pakalnis dšgys, pas Pa- 
kalnicnę pradėjo eiti visokį 
advokatai a'rba jų atstovai 
ir pirštis išieškojime didelės 
sumos pinigų iš firąios, kuriai 
dirbdamas Pakalnis 
žalotas. Pakalnienė 
tarus sU savb vyru, 
pavedusi visą tos 
reikalą ištikimam

nu- rišti. Ant jos kūno tebuvo plo- 
ke- no šilko, gėlėmis išmargintas 

naujutėlis kimono. Kai ji pri- 
nci ėjo Prie durų įsileisti svečią

I vidun, šis, lyg nusigandęs, ne
išdrįso žengti pirmyn. Pakal- 
nienė gi linksmai sveikino 
svečią, ir spausdama jo deši
nę, įsitraukė vidun. Ilgiau 
nieko nebelaukdama, ji nusi
vedė poną Ramutį prie skanių 
pusryčių. Pasivalgę, aptarę 
ypatingai puikų tos dienos va
saros orą, jie ėjo į salioną. 
Juozas prisiminė ligonį ir ap
gailestavo liūdną Pakalnienės 
gyvenimą, kai ji jau nebeturė
sianti sveiko vyro. Staiga mo
teris užsiliepsnojo, jos veidas 
paraudo, ji pradėjo virpėti ir 
apkabino Juozo Ramučio kak
lą. Abudu jie -susmuko į šalia 
Stovinčią, minkštą sofą.

buvo su- 
gi, pasi
jau buvo 
nelaimės 
lietuviui

advokatui. Fabriko atstovas 
taip jau atsilankė pas Pakai 
hienę ir pasiuly tam tikrą 
Sumą pinigų už nuplautas Pa
kalnio kojas, bet ji atsisakė 
tartis ir su juo. Ji pavedusi 
Visą reikalą savo advokatui, o 
jo manymų, buvę dar perank- 
šti derėtis, kai ligonis dar te- 
besirgęs.

Tarpe tų, kurie lankėsi pas 
Pakalnienę, buvo senas Pa
kalnio draugas, Juozas Ra
inutis, nekilnojamų turtų par
davėjas. Nors prieš Pakalnio 
susižalojimą jo draugiškumas 
prie Pakalnio jau i)uvb gero
kai atšalęs, tačiau po tos ne
laimės jis vėL pradėjo rodyti. 
nuoširdų draugiškilmą—ypač' 
Pakalnienei. Jis nujautė, kad 
Pakalniams teks stambi suina 
pinigų, tad jis iš anksto ren
gėsi jiems gero padarytį — 
parduoti kokį pelningą namą. 
Juozas Rainutis, nemėtydavo 
pinigų dykai, bet šį kartą jis 
nesigailėjo išlaidų ir dažnai 
lišsiveždavo Pakalnienę auto
mobiliu pavažinėti, Nuvežda
vo jis ją ir pas jos vyrą, o pats 
atsisakydavo aplankyti savo 
seną draugą, nes jis nenorėda
vęs visai dienai sugadinti sa
vo nuotaiką. Kad heužsikrė- 
tiis nejaukia nuotaika nuo 
aplahkiušios ligonį Pakalnie- 
h£s, jis dažnai .nusivoždavo ją 
j Užmiesčio užeigą, o kai kada 
į teatrą. Nors Juozas Ramutis 
pradėjo draugauti su ponia 
Paka|riiene viėri pizhiio sume
timais, bet laikui bėgant jį 
pradęjo žavėti ir Pakalnienės 
grožio malohuš būdas jos 
Skaistus, pilnas gyvumo vei
das ir nepaprastai, gražiai nu
augusį figųra.

Sakoma, kad moterys esan
čios jautręspės už vyru?. Jei
gu tas tiesa, tai jos geriau iš-

Pagaliau grįžo iš ligoninės 
Jonas Pakalnis. Žinoma, jo 
žmonai buvo dar daugiau 
vargo. Be. namų ruošos, prižiū
rėjimo vaikų, dar prisidėjo li
gonis, kurio kojos nors ir bu
vo beveik jau užgyję, bet jis 
vis dar nei kiek nepavaikščio
jo. Jo ir būdas buvo gan .pa
blogėjęs. Tš linksmo, /smagaus 
vyro, pasidarė nesukalbamai 
jautrus, huolat dejuojantis ih- 
valydas. Todėl ir nenuostabu, 
kąd Pakalnienė ieškojo nusi
raminimo Ramučio meilėje.

Praslinkus keletui menesių 
po Pakalnio pągrįžimo, jų ad
vokatas pranešė gerą žinią. 
Jonas Pakalnis gauna dešim
tį tūkstančių dolerių pinigais 
ir visos gydymo išlaidos taip 
jau apmokamos. Be to, už
mokama ir už jam pridirbtas 
medines kojas. Nuo savęs ad- 

} vokatas patarė Pakalniam 
i priimti tokį'firmos pasiūly
mą. Jo manymu* per teismą 
Pakalniai nei tiek negautų. 
Žinoma, Jonas Pakalnis išme- 
tidėjo, nėnorėjo taikintis. Jis 
neduotų nuplauti savo sveikų 
kojų nei iiž milijoną dolerių! 
Jo žriiona rėmė praktiškesnę 
pusę to .klausimo. Ji primine 
savb vyrui, jog jis pats gal 
ir negalėtų įrodyti, kad jis 
prarado kojas ne per savo 
žioplumą, kaip ir visuomet, 
moteris laimėjo. Pakalnis su
tiko taikintis. Pakalnienė gi 
turėjo gerą patarėją svarbiuo
se klausimuose asmenyje Juo
zo Rainučio, su kuriuo ji gan 
dažnai susieidavo. ’

Juozas Ramutis jau kelintas 
mėnuo kaip rengiasi Pakal
niams gerą padaryti — par
duoti jiems kokią pelningą 
nuosavybę. Jis jau ir buvo su
radęs, dar ir seną, bet labai 
geroje vietoje kampinį muro' 
namą. O kas už vis svarbiau
sia; tai kad tą hamą buvę ga
lima gan pigiai nupirkti — 
bent taip manė ponas Ramu
tis. Nereikia nei abejoti, kad 
Pakalnienė pilnai sutiko su 
pono Ramučio nuomone. Tik
renybėje gi Pakalniai permo
kėjo už tą namą, jeigu gali
ma patikėti kaimynų kalbom.
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numeris, kurio turinys yra sekamas:
Fašizmas ię imperiąlizm: 

rainds klausimas ir Lenkiu 
nistinės pedagogikos kritiška apžval
ga. Laiškas “Frank Ęruko 
ir daugelis kitu idomiu i 
76 pusi. KAINA“ "Z__.

ąs — Uk- 
a. Komu-

_ j” • autoriui 
___ _ idomiu straipsniu. 

76 pusi? tA1NA TIKTAI 45 centai— 
Galima Rauti NAUJIENOS^.

itojįs

r

i*

t

j



Penktadienis, kovo 22, 1935 • NAUJIENOS. Chicagojlį

Ar galima nuskristi 
į dangų?

Šitokia- antrašte tilpo labai 
įdomus P. Slavėno straipsnis 
“Kultūros” žurnale.

Autorius, padaręs žmonijos 
svajonių ir bandymų pagaminti 
priemonių pasiekti kitus dan
gaus kimus apžvalgų, vaizdžiai 

pasakoja apie tarpplanetinio 
susisiekimo kliūtis.

Pirmiausia kliūtis, — sako 
autorius, — itai visuotinė trau
ka. Žemė nuolat traukia kiek
vienų daiktų į save. Kovoti su 
trauka galima tiktai atsire
miant į kų nors. Stovėdami že- 
mes paviršiuje, jsiremiaine į 
žemę savo kojomis. Paukščiai 
ir lėktuvai pakyla aukštyn, at
siremdami į orų savo sparnais. 
Jei nebūtų oro, arba jei oras 
butų žymiai retesnis, negu da
bar, joks dabartinės konstruk
cijos lėktuvas negalėtų kilti į 
viršų. Dabar tai pastebima tik 
didelėje aukštumoje. Tenai 
oras, būdamas daug retesnis, 
negu apačioje, jau nebepalaiko 
lėktuvo. Lėktuvas, pasiekęs 
tam tikrų aukštį, toliau pasida
ro bejėgis. Jo propeleris nesu- 
gauna pakankamai oro ir tik 
be reikalo sukasi; sparnų plo
tis taip pat tampa nepakanka
mas. šiais laikais jau yra pro
jektai tam tikriems lėktuvams 
— stratoplanams statyti, kurie 
galėtų skristi net ir labai aukš
tai. Stratoplanų sparnai, prope
leriai ir varykliai turi būti pri 
taikyti mažam oro slėgiumi. 
Įvairiais patobulinimais, be 
abejo, pavyko šio to atsiekti; 
tačiau yra aišku, kad virš at
mosferos joks lėktuvas niekad 
nepakils. Beribė pasaulio erdvė 
lėktuvams nėra pasiekiama. 
Reikia ieškoti kitokių priemo
nių.

Visuotinę traukų galima nu
galėti dideliu greičiu, žemės 
trauka mažėja su atstumu. Pa
vyzdžiui, Mėnulio atstume že
mė traukia apie pusketvirto 
tūkstančio kartų silpniau negu 
pas mus — žemės paviršiuje. 
Todėl, jei pakiltume nuo žemės 
pakankamu greitumu, tai, gal, 
pabėgtume nuo jos traukos. Vi
sa bėda tiktai, kad šitas greitis 
turi būti labai didelis — bent 
11188 metrų per sekundę, at
seit, daugiau kaip 11 kilometrų 
per sekundę. Joks patrankos 
sviedinys nepasiekia tokio grei
tumo, o kų jau bekalbėti apie 
esamas susisiekimo priemones. 
Negalima to greičio atsiekti ir 
rakietomis, nes neturime pa
kankamai stiprių sprogstamų
jų medžiagų. Keikia pridurti, 
kad arti prie žemės paviršiaus 
toks greitis yra tiesiog neįma
nomas, nes oras labai priešina
si kiekvienam smarkiam judėji
mui. Tiesa, keleivis, eidamas 
pėsčias, mažai jaučia oro pasi
priešinimų. bet tai yra tik dėl 
to, kad jis lėtai juda. Jau kiek
vienas dviratininkas puikiai ži
no, koks skirtumas yra važiuo
ti prieš vėjų arba paveju. Aiš
kiau pasireiškia oro pasiprieši
nimas greitiems traukiniams ir 
automobiliams. Per lenktynes 
automobiliai eikvoja 90% su 
viršum savo energijos tik tam, 
kad nugalėtų oro pasipriešini
mų. Jei nebūtų to pasipriešini
mo, šautuvo kulka lėktų iki 40 
kilometrų į tolį, o gal ir toliau. 
O daiktui, lekiančiam 10 kilo
metrų per sekundę, oras suda
rytų beveik nenugalimų kliūtį. 
Toks daiktas staiga įkaistų ir 
subyrėtų į gabalus. Taip, pa
vyzdžiui, būna su meteorais, 
kurie dideliu greitumu (40—60 
Hm. per sek.) įlekia iŠ pasau
lio erdvės į žemės atmosferų. 
Iš viso to seka išvada, kad bu
simas tarpplanetinis lėktuvas 
privalės iš lėto kilti iki atmos
feros ribų, ir tik po to jis ga
lės išvystyti norimų greitį.

Tarpplanetinio laivo greitis 
turi augti iš lėta, nes kitaip 
esantieji jame keleiviai didelio

sutrenkimo bus sumalti į košę. 
Apskritai, greitis turi būti at
sargiai ir iš lėto reguliuojamas. 
Be to, tarpplanetinis laivas tu
ri būti taip padarytas, kad bu
tų galima manevruoti tuščioje 
pasaulio erdvėje. Mažiausias 
nukrypimas nuo teisingos link
mės nuves “laivų” ne ten, kur 
reikia — toli nuo tajkinio. Taip 
pat kyla klausimas, kaip nusi
leisti ant kitos planetos. Jei 
tarpplanetinis laivas visu savo 
greitumu smogs į Mėnulį arba 
į Marsų, tai iš jo liks tik ske
veldros ir dulkės. Dar esant 
pasaulio erdvėje, reikia jau iš 
anksto mažinti greitis ir iš lė
to leistis ant dangaus kūno. Te
nai kyla ta pati bėda, kaip ir 
žemėje. Kiekvienas dangaus 
kūnas, panašiai kaip žemė, trau
kia į save artėjantį tarpplane- 
tinį laivų vis didesne ir dides
ne jėga. Jei nebus priemonių 
•tai traukai nugalėti, musų vaiz
duojamas laivas nukris ir su
duš. Matome, kad kelionė pa
trankos sviediny, apie kurių 
galvojo Julės Verne, nepaten
kina nė vienos čia statomų są
lygų. Nugalėti traukos jėgų ir 
surasti kokį nors būdų manev
ruoti tuščioje pasaulio erdvėje
— tai yra sunkiausias busimų
jų inžinierių uždavinys.

Yra ir kitų nemažų kliūčių. 
Pasaulio erdvėje nėra oro; te
nai nėra kuo kvėpuoti. Tarp
planetinis laivas turi būti ak
linai uždarytas; jame turi bū
ti deguonio atsarga, o taip pat 
prietaisai sunaudotam orui iš
valyti. šitas techniškas uždavi
nys nėra labai sunkus; jis gali 
būti išspręstas dabartinėmis 
priemonėmis. Užtenka paminė
ti, kaip pavyzdį, povandeninius 
laivus, kurie gali išbūti ištisas 
dienas pasinėrę vandenyje, ne
pakildami į viršų. Taip pat 
aparatai, kuriais pavyko pakilti 
į stratosferų, daromi tpip, kad; 
keleivis yra apsaugotas nuo per 
žemo oro spaudimo ir nuo de
guonies stokos. Tarpplanetinis 
laivas savo kelionėje sutiks di
delį karštį ir šaltį. Iš vieno šo
no jį kaitins saulė; iš antro šo
no prieš jį bus tamsi, šalta erd
vė, kurios temperatūra mažai 
tepakyla virš absoliutaus nu
kaus — atseit, virš 273 laips
nių šalčio. Todėl teks iš vienos 
pusės apsisaugoti nuo petdide- 
lės kaitros, o iš kitos — nuo 
perdidelių šilimos nuostolių. 
Viskas tatai galima padaryti. 
Bet yra baisesnių dalykų. Pa
vyzdžiui, nežinia kaip veiks 
žmogų traukos nugalėjimas. 
Anksčiau buvo kalbėta apie že
mės traukų, kaip apie kaž kokį 
negeistinų dalykų. Tačiau esa
me pripratę prie tos traukos,— 
susigyvenome su ja. Esame 
pratę jausti apačių po savo ko
jų, o viršų — aukštai. Pasau
lio erdvėje nėra nei viršaus, nei 
apačios. Tas pats bus tarppla- 
netiniame laive, kai jis nugalės 
traukų. Žmonės ir daiktai te
nai negalės tvirtai stovėti ant 
ko nors, laisvai lekios laive nuo 
vieno šono prie kito, arba ra
miai kabos ore. Nežinia, kaip 
jausis žmones tokiose sųlygose. 
Jei žmogus nepripras prie nau
jų apystovų, jis nuolat turės 
įspūdį, tarytum krenta į bedug
nę. Tarpplanetiniai keliaunin
kai, turbut, sirgs “erdvės liga”
— daug sunkėsne ir nemalones
ne už žinomųjų jurų ligų. Tie
sa, tarpplanetinių kelionių sva
jotojai tikisi nugalėti šitų kliū
tį ypatingais prietaisais, pana
šiais į centrifūgas, žmogus, įlin
dęs į tokį prietaisų ir gerokai 
užsuktas, vėl pajus jėgų, einan
čių per visų kūnų. Centrinė jė
ga jani atstos nesamą traukos 
jėgų, ir jis galės atsigauti, šiaip 
ar taip, kelionė tarpplanetinių 
laivb vargiai galės btiti malo
ni, jei keleiviai savo noru lys į 
centrifūgas^

Panašiai kaip juroje pasitai
ko povandeninių uolų, ant ku
rių sudužta laivai, tdip ir bu
simiems pasaulio keliauninkams 
vistir grės dideli pavojai. Viša 
pasaulio erdvė yra pilna meteo
rų. Tai yra nedideli kūnai, svė
rių vos kelis gramus, kartais 
didesni, bet jie skrieja erdvėje 
pasibaisėtinu greitumu — po 
40 ir net 60 kilometrų per se
kundę. Meteoras, sutikdamas 
kokių nors kliūtį, daužo jų bent 
kelis tūkstančius kartų stipriau, 
negu tokio pat svorio kulka. 
Nuo šitos dangiškos artilerijos 
mus žemę apsaugoja storas du
jų sluogsnis — Žemės atmos
fera. Meteoras, patekęs atmos
ferom įkaista ir, paprastai, pa
virsta garais bei dulkėmis, pir
ma negu pasiekia žemės pavir
šių. Net ir tais atvejais, kai 
krenta meteoritas (žemę pasie
kęs meteoras), jo greitis būna 
prieš tai gerokai sumažėjęs ore. 
Pasaulio erdvėje nėra tokios 
apsaugos. Tenai kiekvienų aki
mirksnį koks nors meteoras 
galės pataikyti į tarpplanetinį 
laivų ir pramušti jį. Vargiai 
pavyks pastebėti iš tolo pavo
jingų meteorų: jų yra tiek daug 
erdvėje! Apsisaugoti nuo jų 
bus labai sunku. Todėl kiekvie
na kelionė per pasaulio erdvę 
bus surišta su didele rizika. 
Tarpplanetinis laivas, kuriam 
ilgai teks kursuoti pasaulio erd
vėje, anksčiau ar vėliau bus 
meteorų sudaužytas. Gal, ko
kius nors labai didelius laivus 
pavyks apšarvuoti, šiaip* pavo-
jus atrodo neišvengiamas.

Greta šitų vargų reikia dar
atminti milžiniški atstumai, bu
rtuos teks nugalėti; žemėje 
tūkstantis kilometrų atrodo 
jau didelis atstumas. Astronau- 
tikoje tai butų tikras mažmo
žis — mažiau, kaip vienas 
žingsnis; Jau iki artimiausio 
dangiško kūno — mėnulio, tu
rime apie 400 tukst. kilometrų. 
Bet jis yra musų kaimynas 
erdvėje — musų palydovas. Me
nulio atstumas yra mažesnis 
negu, pavyzdžiui, saulės skers-
muo. Jau iŠ šito palyginimo 
matome, kaip toli yra saulė: 
jos atstumas siekia pusantro 
šimto milijonų kilometrų. Tie
sa, į saulę mums neteks ke
liauti: ten yra per karšta. Ta
čiau, šiaip jau planetų atstu
mai reikia matuoti taip pat mi
lijonais kilometrų. Artimiausia 
mums planeta — Venera retai 
kada būna arčiau kaip 40 mili
jonų kilometrų. Marso atstu
mas, geriausiu atveju, siekia 
55 milijonus kilometrų; šiaip 
jis būna daug toliau. O kų čia 
bekalbėti apie Jupiterį, Satur
nų ir kitas tolimas planetas! 
Be to, yra dar vienas techniš
kas reikalavimas: — maža mo
kėti keliauti pasaulio erdvėje; 
reikia keliauti greitai, nes ki
taip žmogaus amžiaus nepa
kaks atlikti tarpplanetinę ke
lionę. Įsivaizduokime, pavyz
džiui, kad tarpplanetinis laivas 
skris 10 kilometrų per sekun
dę. Per metus jis nueis, stam
biai imant, apie 300 milijonų 
kilometrų. Tačiau tai yra tik
pusė atstumo, kuris skiria mus

ŽEMOS KAINOS!
Ant Kokybės Maisto—“MIDWEST STORES

IŠPARDAVIMAS ’ . . .
Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo-March 22 ir 23
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: KIAUŠINIAI Visiškai Švieži Tuzinas 24 c 
“Jyatfcę” BRAND RINKTINIAI KIAUŠINIAI frlnton, Tuz. 27c 
“RED CROSS” ŠPAGETAI ar MAKARONAI 3 pak~ 17c
“SNO-DOE” SHORTENING ...................' sv. pak.
ir A v- A * “Midwėst” . Svaro ,
ikAjVA Puikiausi GOLDEN SANTOS_______ mai&elis_tj®v

No, 1 Kenai 2 už iic

No. 2 kwąi 2 U?
“PIK-NIK” DILL PICKLES ........... kvort. džiafak 150
“BANNEh” SWEET PICKLES ....... kvort. džiaras 250
“Midwe»t” NATURALIŠK1 ASPARAGUS, TIPS Pikniko ken. ISė 
“Midwest” FANCY TOMATOES No. 2 kenaį 2 už ^30 
‘REGAL” "TOSiSrrES ........  No. 1 kenai 2 už 1^0
DRY LIMA BEANS ...........L- ................. 'svaras 100
YELLOW SPL1T PEAS (žirniai) ....... ..... . 2 »v- 154
PINEAPPI.E Riekutės “Mldw$” 2%Didke“. 21C
DOLE PAKUOTAS _____________ VACUUM PAKUOTAS . . .
Extra Puikios BALTINTOS RAZINKOS .... s v. 140

“Littįe Bpy* CUKRINIAI ŽIRNIAI
“Stony ęreek” SALDIEJI ŽIRNIAI

“GRAPE-NUTS” ......         pak. 170
“GRAPE-NUtS” FLAKES ......     2 pak. 170
,7E^^AWl^^^STZZjtĄ9jdĮdĮio_įgnai 200 
“Midivest” POUND CAKE 10 unc. Į>uk. '120
“Sunshiile” Chocolate Marsl>inallow Cookies sv.

BULVES l?Tno%IDA110
'NXUJi_FLORT15bS_SALEft'IAI Dideli pund.~ g Už ljį0 
Šviežios CALIFORNiJoSTORfOS ........... piuijdl 50 
“Sunkiai” NA VĖL ORANŽIAI Labai didėli l’už. 330 
Exlra PUIKUS WINESAP OBUOLIAI ..............  sv. 50
“Old Fashioned” LAŠINIŲ-ŠMITAI     sv. 21į
“Drevei Farms” Didele BOLOGNA DEŠRA sv. į90 
“AMERICAN FAMILY MUILAS ..................  S už 290
"AMERICAN FAMII,Y” FLAKES Vid. pąkeliąi 200 
“6xVDOL” .......... ........................... Dideli pakeliai 210
RAto A Y ' “20 MULE TEAM” IK ADyI*APadaro Stubos Valymą Lengvu S v. pak, l-v-M 
“LITTLE BOY BLUE” LOZURRAS .L..’gbonkos Į70 
'•LitHfe Bd-Pebp” AMMONIA 2 8-unę. 17c Kv. bonk. 23.0 
uYttAi! 1 KENAS SU PIRKIMU^JŲ---------
SUNBRITE Cleanser 3 Į3c

Mėš priiįnam visus Pašalpos Groserio Orderiais;
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PASTABA -^ Dąuąurva ‘‘Miliutu Storit“ turi lt imtut ikyrau, kur |ųt 
galit, pirklį gėrį mėtą, pauktlieną ir »■ už žįmiauiiąį kainari

PIRK NUO IMIbw£sT NES FIGlAu,

Inuo Jupiterio. Iki Marso reikė
tų keliauti kelis mėnesius, bet
tai yra viena artimiausių pla
netų. Dar sunkiau butų pasiek
ti žvaigždės. Aišku, galime įsi
vaizduoti nepaprastų technikos
pažangų ateityje. Tačiau esa
mieji fizikos dėsniai sako, kad 
joks daiktas negali lėkti grei
čiau už šviesų — atseit, grei
čiau,, kaip 300 tukst. kilometrų 
per sekundę; Bet nuo artimiau
sių žvaigždžių šviesa eina iki 
inusų po keletu metų, o nuo to-

kovo 23 d. šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 1313 Westminster 
avė., Detroite;

Kovo 24 d. nedėlioj paveiks
lai bus rodomi Lietuvių Sve
tainėje, 25th ir Vernon Hy, 
Detroit.

Kovo 25 ir 26 paveikslai bus 
rbdomi Clevelande, Ohio, šv. 
Jurgio svetainėje, 6527 Superior 
aVe. x

Pradžia visur 7:30 vai. vak.

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

limesnių — ištisus šimtus ir 
net tūkstančius metų. Todėl su
sisiekimas su žvaigždėmis sun
ku net įsivaizduoti,

[korespondencijos!
Detroite bus rodo
mos Lietuvos filmos

Kalbamus paveikslus iš Lie
tuvos Al. Kaulakis jau dabar 
rodys Detroito lietuviams.

Chicagoje tais paveikslais bu
vo susidomėję visi lietuviai. Be 
abejo ir detroitiečiai igų norės 
pamatyti.

Pirmas kalbamų Lietuvos pa
veikslų rodyinas Dėtroite bus

GĖRB. Naujienų skaitj to-* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

CHICAGOS OFISAS .

3654 S. Damen Avė 
Tel. Lafayette 0952—0953

W»IE
Garsinkitės Naujienose

SENIAUSIA FIRMA 
Narys Wesiern Society of Engineers 

Leo Krumdieck
GENERALIS -

STATYBOS
KONTRAKTORIUS

PATAISYMAI. PERSTATYMAI. 
STATYMAS GAZOLINO STOČIŲ.

, OAK PARK OFISAS

946 N. Kenilworth Av
Tel. Euclid 8422

JUMS NEREIKĖS IEŠKOTI . ..

< • j

■ n

NAUJU. PRAŠMATNIAUSIU

PAVASARINIŲ (EVERYKŲ
JIE, JAU ČIA l ! !

BOSTON
SHOE STORE

VISIŠKAI NAUJI
NAUJOS KULNYS

Apžiūrėkite Musų Langus 
Pirma, negu Pirksite

SW1RLS

JUOS TURI!!!

BLUES
SWIRL$
TREE BARKS

VISI NAUJI STYL1AI 
NAUJAS PRITAIK YMAS

TAI BENT STYLIŲ 
PARODAVIMAS

Visose Spalvose
JUODI—MĖLYNI 
RUDI—PILKI.

NEPAPRASTAI GRAŽUS!!!

Jie yra geriausias pasirin
kimas iš batų industrijos.

NAUJAUSI STYLIAI
PUIKIAUSIAS IR DID
ŽIAUSIAS PASIRINKI

MAS MIESTE.
’ NUSIPIRKITE PORA

PUIKUS IR MADINGI

TREE BARKS -
Pritiks Jūsų Kojai.

Visų Mierų ir Pločio.

VYRŲ CEVERYKAIIR
0XF0RDS

Stiprios odos Čeverykai 
Dėl Pavasario.

virš.
Labai i vai rus 
pasirinkimas 

Naujausių S t y- 
lių ir odos, 

Nusipirkite porą 
Pavasariui.

—............   i *■

' t
. VAIKŲ ČEVERYKAI

BOSTON KRAUTUVE LAIKO VISA EILĘ 
GERIAUSIAI ŽINOMU IŠDIRBYSCIŲ

Poli, Parrot, Star Brand
Tūkstantis ir vienas 

Stylius.
Atsiveskite savo vai
kus pritaikyti čevery- 
kus ir gaukite dovanų

DYKAI
mimihunTiu ii.........

BOSTON’S Yra ŽINOMAS dėl savo cevėrykų kokybes 
nusipirkę; porą čeverykų persitikrinsite 

z kaip puikiai jie devesis.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET
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Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
Musų kontestantų 

darbas
Frank Bulaw eina 

pirmyn dideliais 
šuoliais

Jau pasiekė penktą laipsnį; 
greit ir smarkiai žengia prie 
tikslo

Avė., kuris užlaiko dvi alines 
gražiai išpuoštas. P. Paliulis 
antrą Tavern, 2306 So. West- 
ern Avė. nori parduoti. Kam 
yra reikalinga, kreipkitės auk- 
ščiaus paduotais adresais.

J. Snii.’ka, 4314 So. Maple- 
wood Avė.

Wm. Sinkus, 117 W. 74th St. 
Tai yra jaunas vaikinas, 18 
metų ir skaito “Naujienas”. 
Tai pavyzdys ir kitiems čiagi- 
miams lietuviams.

Rodos, kad musų smarkiau
sias kontestantas Frank Bulaw 
tikrai laimės $880.00 vertės au
tomobilių: Varosi prie jo ne
juokais. Kaip matote, jis jau 
atsidūrė net penktam laipsnyj. 
O iki kontestas baigsis, jis, be 
abejonės, dasieks aštuntą lai
psnį ir ten ras seniai laukiamą 
Pontiac De Luxe.

F. Bulaw yra ypatingas. Jei 
jis užsispiria, tai ir padaro.

Mrs. J. Kelfort, 2300 South 
Leavitt St., pašaukė per tele
foną ir užsirašė “Naujienas”.

.Uršulė Siotkus, 901 W. 35th 
St., kuri užlaiko gražiai išpuo
štą Tavern, užrašė “Naujie
nas” j Lietuvą.

A. Butchas, 4414 So. Bock- 
welj St., kuris užlaiko didelę 
hardware krautuvę, kurioje yra 
didelis pasirinkimas.

A. Stonis, 857 E. 75th St.,

Ačiū iš Harvey
Tariu ačiu visiems savo 

draugams, kurie per mane už- 
sirašėt Naujienas, kaip tai J 
Katkus, 15428 Vincennes Rd., 
Phoenix, III., kuris atnaujino 
prenumeratą ant metų ir J. 
Beinąs užsirašė ant pusės me
tų, ir kuris užlaiko gražų Ta
verną, 564 E. 155th St., Ilar- 
vey, III.

Ir patariu visiems nepamir
šti užeiti ir troškulį nuramin
ti pas J. Beinortų, o busite pa
tenkinti.

A. L. Skirmont,
15723 Lathrop Avė., 

Harvey, III.

kiuos, kad pažadėjusieji man 
padės pasiekti ganėtinai aukštą 
laipsnį. Kurių prenumerata dar 
nėra užsibaigus, aš kiekvieną 
pamatysiu prięš pabaigą ken
tės to.

Tikiuos iš mano “rauto” pa
rėmimo. —J. Senkus,

Bridgeporto “N.” Ne\vsboy
f. „, .-J - —

Kazimieras Mateko- 
nis baigia mokslą 

Lewis kolegijoj
Yra “Naujienų” kontestantas; 

mokėsi inžinerijos

Kontestantų Kopėčios

Pavyzdžiui, pereitam “Naujie
nų” konteste jis varėsi laimė
ti laivakortę ir gelžkelio bilie
tą į Lietuvą ir atgal, ir laimė
jo su dideliu kaupu. Bet, lai
mei ar nelaimei, jis apsivedė ir 
moterei atsisakius atlankyti 
Lietuvą, jo tas plianas visiškai 
pairo.

Tačiau, praeitų metų nuopel 
nais ir nepasekmėmis nėra ką 
perdaug džiaugtis nei bėdot. 
šiais metais reikia atlikt dar 
daugiau naudingo darbo. Rei
kia daugiau bendrų jėgų. Ir da
rant kitam gerą, neišvengiamai 
padarysi gerą sau.

šiam kon testo darbe, Bulavv 
tikisi iš savo draugų didesnės 
paramos. Neužtenka pasi
džiaugt, kad jam gerai sekas, 
bet reikia ir patiems prisidėt 
prie tų pasekmių. Reikia, kad 
jus visi jo draugai užsirašinė- 
tumėt “Naujienas” arba pri- 
duotumčt naujų prospektų. Ir 
tą atlikę bukit tikri, kad pada
rysite gerą sau ir jo gyveni
mai! j nešit tą laimę—tą puikų 
Pontiac De Luxe. šią savaitę 
Bulavv turi pasiekti šeštą lai
psnį. Tad, visi ir visos į pa
ramą smarkiausiam kontestan- 
tui.—Fabijonas.

kuris užlaiko bučernę ir gro- 
sernę, gražią ir didelę.

J. Beltz, 10457 So. Torrence 
Avė., kuris yra draugiškas 
žmogus ir turi du namus ant 
mainymo arba pardavimo.

P. Milašius, 3438 So. Eme- 
rald Avė., kuris užlaiko gražią 
alinę.

K. Nainis, 1248 W. 59th St., 
kuris užlaiko gražią alinę.

J. Jurgaitis, 6001 So. Car- 
penter St., kuris užlaiko gra
žią bučernę ir grosernę.

George Skoby, 2415 W. Mar- 
ųuette Rd., siuvėjas, kuris yra 
gerai patyręs savo profesijoje. 
Siuva naujus ir taiso senus 
drabužius.

Senas Petras.

J. A. Sinkus darbuo
jas Bridgeporte

Tariu ačiu visiems Naujienų 
skaitytojams, kurie užsiprenu
meravo! dienraštį ir kuriems 
aš palieku Naujienas kas rytą. 
Norintieji pasinaudoti nupigini- 
mo proga einant kontestui, pa
šaukite Naujienas Canal 8500. 
Nepamirškite priminti, kad 
Naujienų “Newsboy” norite 
duoti prenumeratą ir aš tuoj 
pas 'tamstą pribusiu.

Biznieriai paremkite mane, 
manau tamstos žinote, kad jū
sų didžiumą kostumerių aš tan
kiai sueinu asmeniškai. Papras
tai, kurie tik mane nors tru
putį paremsite, aš visuomet ko
operuosiu su jumis.

Nors aš neturiu didelių pro
gų taip smarkiai lipti kontes- 
tantų kopėčiomis kaip kai ku
rie kontestantai lipa, bet ti-

GARFIELD PARK.— Jaunas 
ir energingas “Naujiemį” kon
testantas Charlies Matekonis 
8437 West Jaekson bulvaras, 
baigia mokslus Lewis institute.

Kaip vakar jis paėmė pas
kutinius egzaminus, ir sekantį 
birželio mėnesį gaus diplomą. 
C. Matekonis mokėsi inžinerijos.

Matyt, jis turi dau*g energi
jos. Nes, neviėA pasekmingai 
dirba “Naujienų” kon teste, 
lanko mokyklą j bet taipgi pri
klauso .prie “Pirmyn” choro 
kuriame daug darbuojasi.

SIUSKIT HEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1o prašo Lietuvos žmonės r 
^pataria Lietuvos banhr

PENKTAS LAIPSNIS — REIKIA 8,000 BALSŲ
1 2, TREČIAS LAIPSNIS-5000 BALSŲ

j

FRANK BULAW 

1789 S. Halsted St.

8010 balsų

1 • •

1 .

1 2 3

»

•

, KETVIRTAS LAIPSNIS — REIKIA 5,500 BALSI0
1 2 ANTRAS L/LIPSNIS — i2,800 BALSŲ

Mr.

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted St.

5949 balsu

i 1

1 2 3

•

—

. * •

f

Seno Petro biznis 
“Naujienų” konteste

Visiems, kurie darė nors ko
kį biznių per Seną Petrą, vi
siems tariu širdingai ačiu. Rei
kalui priėjus šaukite telefonu 
Canal 8500 arba laiškais.

šie žmones darė biznį per 
Petrą.

P. Paliulis,* 2320 So. Cicero

Šis puikus Pontiac De Luxe keturių durų sedanas bus savastis vieno iš Naujienų kontes
tantų. Bet ir daugiau negu vienas gali laimėti šį automobilių. Kad jį laimėti reikia surinkti 
25,000 balsų.

Šis automobilius yra Naujienų užpirktas nuo D. Kuraičio, kurs yra savininku Milda Auto 
Sales, 806 W. 31st St. Telefonas Victory 1696. Nueikite ir apžiūrėkite tą gražųjį Pontiac De 
Luxe automobilių, už kurį Naujienų kontestantai dabar pradeda varžytis.

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ
42 3

a BARNISKIS

9424 Burnside Av. rSt

840 balsųRoseland

950 balsų
J. SINKUS

900 balsų

'. NARBUTAS

J. MAČIULIS 
J6 Prescott St. 
Waukegan, III.

960 balsų

PRANAS KLIKNA 

2554 Blue Island 

Avenue 
880 balsų

K. MATEKONIS

3437 Jaekson Blvd. 
Nevada 8416

2ICO balsų

DZŪKAS

1789 S. Halsted

S. NORGAILIENE

4459 S. Richmond st

Laf. 5647
1820 balsu

1430 balsų
MIKE STURONAS

4329 South 
California Avė. 
Lafayette 1527

1280 balsų

NON GR ADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO
2 3

1033 W. 103rd

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted Št

Tel. Rock. 4295 
735 balsų

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

118 S. Hespsria St
Collinsville. III.

J. F. VILIS

330 balsu

P. LAPENI8

724 W. 18thBOURNAT

121 Seneca St4424 —— 17th Avė,
J. MAKSVITIS

WisKenosha

120 balsų

180 balsų

K. G,
1607 S.

Utica, N. Y, 
R0 balsųSHOLTEMAN

7017 South

TJLLIE 
PABARšKA

URNEŽIS 
Talman St. 

balsų

688 Plummer St 
Hammond. Ind.

M. KEMĖŠIS
812 West 33rd St, 
Tel. Victory 6406

250 balsų

A. L. SKIRMONT
15728 Lathrop Avė.

Harvey. III. 
340 balsų

262 Lotran Avė. 
Toronto. Ont. Can

. 280 balsu

ADELE
MIščIKAITIENfi 

8121 S, Morgan st 
347 balsu

Campbell Avė.
100 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, Įh, 
160 balsu *

MRS> FRANCES 
DAUGINT

859 Jefferson Ave< 
Aurora, III.

360 balsu

JOHN RIMKUS

1980 Canalport

529 balsu

M. BALČIŪNAS

3521 W. 38th PI.

140 balsu

Mrs. A. VILIS
1646 N. Irving Av.

320 balsų

V. BUDVIDIS 
4094—9th St 
Ecorse, Mlch.

800 balsu

A. FRENZELIS

S. MOCKUS

s
1224 Herrick Av.

Racine, Wis.

ST. BARTAŠIUS

131 Adams St. 
r . ■ ■ ■■ •*

Westville, III.

209 balsu

440 balsų

JOHN SHEPALIS
11186 S. St Louis 

Avenue

Tel. Beverly 4391

400 balsų

2135 N. Spaulding 
avenue 

. 440 balsu

B. VAITIEKŪNAS

5211 S. Kildare Av

620 balsų
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Šįvakar įvyks Rose- 
lando ALTASS sky
riaus susirinkimas

‘Bet kai mes užaug 
sim, tai busim 

policistais”

kad jis buvo darbininkas, at
ėjęs darbo ieškoti, bet jo ne
gavęs. Prie ku'no buvo rasta 
sutriuškinta dėžė užkandžiams, 
kurioje buvo keli kąsniai.

ROSELAND —
Baužos svetainėje, 
įvyks vietinių ALTASS darbuo
tojų ir Skyriaus narių susirin
kimas. w

Susirinkusieji išgirs iš Cent
ro valdybos pranešimus apie 
paskutinius darbus skridimo, 
jvykinimui, apie lėktuvo stovį; 
ir lakūno prisirengimų. Taipgi 
bus paliesti organizacijos rei-l 
kalai.

Roselando skyrius išduos su
sirinkimui atskaitų iš veikimo. 
Pasirodo, kad skyrius sukėlė 
skridimo naudai apie $300.00. »

Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
si «prašomi dalyvauti.

Valdyba.

Balchuno 
šjvakar

tu-
Du

Chicagos policija vakar 
rėjo du keistus svečius, 
mažus berniukus, tik 9 metų 
amžiaus. Bet nežiūrint ma
žų metų jie jau buvo dideli 
nusidėjėliai. Tie nusidėjėliai, 
James Bruno, 9, 3020 Taylor 
Street, ir C. McCarthy, 9, 3028 
Taylor st., pakliuvo štai kaipJ

Atėjo jie į vienus namus,! 
nusiminę, apsiašaroję ir pa
davė šeimininkei raštelį:

“Prašom tamstos būti tiek 
miclaširdinga 'ir duot kelis 
centus nupirkti ,pieno mano 
vaikams. Turiu šešis vaikus 
ir ligotų vyrų. Pasigailėk mu
sų, geroji ponia, 
busime dėkingi.
Carthy”.

Pasiėmė moteriškė 
ir pašaukė .policijų, 
ėmė abudu berniuku, 
sipažino taip elgetavę .pinigus 
(per du metu.

“O kų jus manote daryli, 
Ikai užaugsite? Žmones pri
gaudinėti yra blogas dalykas 
ii r jums nieko gero neatneš“, 
barė juos nuovados viršinin
kas.

“O, mes busime policistais”, 
kaip vienas atsakė abu ber
niukai.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

pasivaikš- 
sau vaikš-, 
niūniavau 

save, kaip!

labai ant 
sykio ne- 
taip: vie-

Visuomet
Mrs. Mc-

NAUJAMEČIŲ
EKSKURSIJA

bus viena iš 
kad yra už- 
Laivakorčių

raštelį 
Toji su
die pri-

Ar jau visi žinote, kad gegu
žio 25 d. išvažiuoja Naujienų 
ekskursija ?

Palydovu šios ekskursijos 
bus K. Augustinavičia, vienas 
iš Naujienų Redakcijos narys.

Ši ekskursija 
didžiausių, užtai, 
girta Lietuvių 
Agentų Sąjungos.

Važiavimas su šiai ekskursija 
bus labai smagus, nes ant šve
dų Amerikos Linijos laivo 
“Gripsholm” važiuos beveik 
vieni lietuviai ir laivas plauks 
tiesiai j Klaipėdą be persėdimo 
ir be pefkraustymo jūsų baga
žo.

Laiko liko nedaugiausia, to
dėl tuojaus pradėkite rengtis ir 
priduokite į Naujienų ofisą sa
vo dokumentus, kad butų tin
kamai prirengti., 4 į *

J tėvus, kurie myli 
savo vaikučius

Man teko pastebėti 
jienose 
pulko 
rengia 
party.

Tai 
kad

” kad jaunų 
No. 1 tėvai ir 

vaikučiams

“Nau- 
lie tuvių 
motinos

bunco

(Naujoji Zelandija)
Man buvo leista 

čioti po sodnų. Aš 
tinėjau, švilpavau, 
dainas. Linksminau
įmanydamas. Taip 'laikas ir bė-į 
go.

Po kiek laiko, kai miestie
čiai dasižinojo, kad jų kalėj i-’ 
me sėdi nepaprastas sutveri-; 
mas, pradėjo aiteiti kalėjiman 
ir prašyti užveizdos, kad lei
stų jiems mane pamatyti.

čia žmonės tokie buvo ge
ri, kad žiurėjo į mane, kaip 
į liūtų. Suprantama, tas man 
nelabai patiko. Bet aš nieko 
negalėjau gelbėti.

Pažiūrėti manęs daugiausiai 
ateidavo moterys. O jau tokių 
gražių moterų ateidavo, jog 
mano Saulutė pradėjo jas da
boti. Ji buvo pavydi. Kaip pa
matys kokių moterį, norinčių 
su manim flirtuoti, itai tūtoj ir 
pastatys akis; ta turėdavo sa
vo akis nuleisti. Aš Saulutei 
už tai buvau dėkingas. Ji mo
kėjo kitas moteris nuo manęs 
nuvyti. Bet užtai ji pati pri
žiūrėjo mane, kiek 'tik galėjo 
ir mdkėjo. Tas -man teikė di
delio malonumo. Aš jai visuo
met buvau dėkingas. Mes su 
Saulute pasidarėm geri drau
gai.

prašiau Saulutės peilio, pradė
jau tą pagaliuką drožinėti; iš 
gręžiau skylutes; pasidariau 
fleitą. Aš buvau muzikos my
lėtojas; mokėjau atmintinai 
daug įvairių melodijų; pradė
jau su ta fleita grotų Saulu
tei tas mano grojimas buvo di
delė naujiena. Ji atidžiai klau
sydavo mano fleitos balso ir 
aš dažnai pastebėdavau, kad 
besiklausant mano muzikos, jos 
akyse pasirodydavo ašaros.

* *
i

Vieną sykį 'Saulute 
manęs supyko. Aš iš 
žinojau dėl ko. Buvo
ną gražų pavakarį aš įsilinks
minau ir, nuėjęs į sodną, pra
dėjau smarkiai bėgioti. Suši
lau. Sudilęs atsisėdau ant laip
tų; vėjas užputę. Pradėjau 
čiaudėti, susirgau sloga. Mane 
įrašė į ligonių surašą. Rodos, 
nieko nepaprasto; kiekvienam 
prisieina susirgti slogomis. Aš 
maniau, kad Saulutė paguos 
mane. Vienok atsitiko kaip tik 
priešingai. Kai ji sužinojo, kad 
aš sergu, pradėjo man išme
tinėti :

— Ar tu žinai, kur tu esi? 
Ar tu nori, kad aš savo tėvui 
pasakyčiau, ‘jog ‘tu ser^i?

riausia apsauga namu šeiminin
kėms, kad jos drąsiai gali daryti 
savo pirkinius, maisto ir groserio su 
neabejotinomis sutaupomis. Ši iš
kaba pasako, kad savininkas krau
tuvės yra ne tiktai patyręs savo biz
ni, bet kad jo krautuvė vedama ir 
prižiūrima sulig naujausių metodų.

Toliau, jus galite būt užtikrinti, 
kad jus visuomet .rasite krautuvėje 
toki maistą,'koks jums yra reikalin
gas ir kad jis parduodamas už pri
einamiausią kainą. Kaipo narys 
“MidweSt Stofes” organizacijos jis 
naudojasi ir gauna pilną šios orga
nizacijos pagelba. ši organizacija 
valdo ir operuoja nuosavus urmo 
sandelius. Maistas nuperkamas va
gonais tiesiog iš manufaktūrų ir iš-! 
dirbėjų. Paseka to yra du svar
bus dalykai. Pirmiausia, garantuo
ja, kad maisto produktai yra visuo
met švieži ir geriausios rūšies. Ant
ra, didelė supirkinėjimo jėgą duoda 
galimybės .parduoti maištą pigesnė
mis kainomis. .

Pelnas yra perduodamas tiesiog 
“Midwest Stores” kostiumieriams. 
Todėl yra lengvą iroHyti, kad viskas 
kalba už tai, kad verta pirkinėti Šio
se krautuvėse. Perskaitykite šios 
dienos skelbimą, kuris telpa šiame 
laikrašti. Jame pažymėti bargenai 
dėl šios savaitės. Palyginkite rūšį ir 
kainas. Jus persitikrinsite, kad pa
tarnavimas i» prekės “Midwėst 
Srores” yra geresni. Skelb.

Mes Mokame Cash
Morgičiai geram stovy arba de- 
foltuoti. 
bet 
fondus. __ ~
nežiūrint kokio didžio. \

Union Finance ; 
Corporation 

State 4600
33 North La Šalie St.

Mes neesame brokeriai, 
atstovaujame investmentu 

Greitas patarnavimas

Geras Patarnavimas
Tikime, kad plačioji visuomene 

yra susipažinus su geru apielinkių 
ęrautuviu patarnavimu. Tų tkrau
tuvių savininkai tankiausia yra ge
rai apsipažinę ir plačiai patyrę sa
vo biznj žmonės. Tuo ypatingai 
pasižymi “Midwest Stores” krau- 
uvių savininkai .

“Midvvest Storę^” iškaba yra ge-

ANT 
PIRMŲ 
MORGICIŲ 
1-2-3-JŲ 
PAGYVE. 
KIMŲ.

PASKOLOS .

•
 ANT 

> PATAISYMO 
ž m 

MODKRNI-
f ZACIJOS 

NAMŲ.

Su dulkėmis, su vėju 
pavasaris atvyko 

Chicagon
Vakar oficialiai prasidėjo 

pavasaris. Diena buvo graži 
tik žmonėms, gyvenantiems 
miesto tirštumoje. Bet -toliau 
nuo centro gyventojai pirmų 
pasario dienų rijo dulkes.

Vakarų vėjas, ateinųs iš 
. Kansas valstijos lygumų atne

šė Chicagos apielinkem dul
kių audrų. Dulkių buvo taip 
tiršta, kad per kurį laika visa 
komunikacija lėktuvais {turėjo 
būti nutraukta. Priemiesčiuo
se, kur dulkių daugiausiai at
sirado, žmones tiesiog užbari
kadavo langus ir duris, nežiū
rint palyginamai šilto oro. •

Oro biuras pranašauja, kad 
netrukus temperatūra žymiai 
nupusianti.

dalykas, 
sa

vo vaikučių ateitim. Man ro
dos, kad visi tėvai ir, motinos, 
kurie myli savo vaikučius, no
ri, kad jų vaikučiai neištau- 
tėtų, o butų geri lietuviai ir 
suprastų savo tėvų khlbų, o 
kas to nenori?

Visi turėtų susidomėti šiuo 
parengimu ir atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, netik patys, 
bet atsivesti ar savo vaikučius, 
kad supažindinti juos su šia 
vaikučių organizacijų.

Aš esu tikras, kad geri tė
vai ir geri lietuviai pasirū
pins tai padaryti. Atlikite 
naudingų daębų savo vaiku
čiams. Taigi, visi .trečiadie
nio vakare į Woodmanų «vct„ 
kanapas 33čios ir Lime st., ko
vo 27 d., 7 valandų vakare.

A. K. (Sargas.

yra girtinas 
tėvai rūpinasi

Mirė Veronrka-Ze 
mantauskaite- 

Puleikiene

Sykį, vaikščiodamas po sod
nų, radau kiaurą pagaliukų. Pa-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi, 
Naujienose. ' •

:----- - UJbl.U--------

VYTAUTO 
Buiiding and Loan Ass’n. 

V. P. PIBRZYNSKI, Secretary 

4559 So. Paulina St.
Phone YARDS 0140

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Jeigu ne Westsidčje, 
tai kodėl ne 18-toje 

Apylinkėje?
Man netikėtai pasitaįke nuei

ti iš Halsted gatves į 19 -gat
vę. Netoli nuo kampo po nu
meriu 809 W. 19 St. nagi, žiū
riu, mano geras pažj^tartias ir 
senas Westsidietis kad mina, 
tai mina prosijamų mašiną. Su
stojau prie lango, žiuriu ir ne
tikiu savo akimis.

Kad persitikrinti, einu į vi
dų. Taip, neapsirikta. Tai buvo 
W. G; Korak, kuris per ilgus 
metus Westsidėje užlaikė dra
panų Valymo ir prosijimo įstai
gą, o dabar .persikėlė į 18 gat
vės apielinkę. Taigi Šios apie- 
linkės lietuviai -turės gabų ir 
sąžiningą, o taipgi dr patyrusį
drapanų valytoją, prosytoją ir , „ ,
taisytoją. Linkiu tjtonui W. Kas nusižudęs buvo, kokia jo 
Norak kuo geriausių pasekmių

Senas ©raugas.

BIUDGEPORT.-^Ifce&adien j 
po pietų mirė Veronika Ze- 
mantauškaitė-Puleikienė, 3355 
S. Union ?avenue. Ji buvo apie 
44 metų amžiaus, įkilusi iš Stan
kevičių kaimo, Suvalkijoje.

Tarp artimiausių giminių pa
liko vyrų, Antanų Puleikį, po
dukrų Kazimierų 'ir sesiitę Onų 
Granickienę. Kūnas yra pa
šarvotas namuose, iš -kur pir
madienį, kovo 25 d., bus palai
dota šv. Kazimiero kapinėse. 
Laidotuvėms patarnaus Masals
kis (Sp.)

Darbininkas užsimu v— i t«v _>• «i jse issokęs is dirbtu 
vės šešto ankšto

NORTHSIDE.— Keista savi- 
žudyste Įvyko vakar, North- 
sidėje. Nušokęs ntio šešto šaukš
to linelių dirbtuvės, 
•westem Yeast 
Ashland avenue,

.North- 
1750 N. 

užsimušė 40

pavarde—^mekas mezino. Jisine- 
dirbo mielių fabrike. Bet špėja,

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti Įvairių paprastų ir • nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Muz. Instrumentai ,
MUSICAL INSTRUMENTS r

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo instrumentus. Bū
gnus,'Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

MUZ. MOKYTOJA ;
MUSIC TEACHER

Čia
susirasit 
ko 
•tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois 

Furnace Lump .............—. $5.60
Nūt $5.35
Mine Itun •••»•••••••••••••••••• •••••• $5.25 

perkant nemažiau 4 tonu.

De Koker Coal Co.
Sandelis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

SMUIKOS ir abelnos mužikos. V. 
čepukaitč-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tėl. Brunsvvick 9131.

Maliarius-Dekoratorius \
PAINTING& DECORATING,

šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9181 arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS }

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais 'budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugara; atima -kalbą 
ir t. t. DAR-ME-*LA ‘laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Hermitage Avė., Chicago III.

PIENINE
DAIRY

JONAS SEGDA į 
((Švėgžda) ,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo .20 dieną. 3:30 valandą tpp 
pietų 1935 m., sulaukęs 43 
melų amžiaus, gimęs 'Grin
kiškio parap., šešėlių kaime. 
Kėdainių apskr.

Amerikoj išgyveno 22 metus,
Paliko didėliame muliudime 

moteri Anną, rpodukrą Anną 
Skeras, dėdes Juozapą Urbą, 
Anuprą 'Urbą ir .-giminės, o 
Lietuvoje seseris, (brolius ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
6957 ‘S. ATtesian Avė., Telefo
nas Hemlock 8764.

Laidotuvės ivyfcs 'pirmadieni 
kovo 25 dieną, 1:80 vai. po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines.

Viši a. a. Jono :Segdos gi
minės, draugai ir t,pažystami 
esat nuoširdžiai 'kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paškutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliųdę diėkanfe,
Moteris, Podukrą, 
Dėdės ir Giminės.

Patarnauja laidotųVių direk
toriai Pavlavičius ir Mitchėl 
Co. 6823 (S. Western Avė. 
Prospect 3242.

JONAS NAVAKAUSKAS
• . / . ' .* < Persiskyrė su šiuo pasaulių 

kovo 19 dieną, 8:05 vdlandą - 
vakare 1985 m., sulaukęs 42 { 
metų amžiaus^ gimęš „Lietuvoj.

Pdliko dideliame nuliūdime ‘ 
seseri Marijoną ir .Giminės, '

Kūnas pašarvotas randasi ■ 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Litu- 
hnica Avė. ’

•Laidotuvės ’jvyks šeštadieni, » 
.kovo 23 dieną, 9:39 vai. iryto t 
iš 'koplyčios i Šv. Jtirgio para- 
įpijos 'bažnyčių, kurioje atsibus * 
gedulingos pamaldos už vėliom į 
niO sidlą, o iš ‘ten bus nulydė
tas .i .šv. Kazimiero kapines. «

Visi ;a. .U. (Jono Navakausko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidOtuvėėe ‘ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinįiha.

'Nuliūdę liekame,
Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1T38.

KWĘTKININKAS
Gėlės/'vestuvėms, bankietarns ir 

■ pagrabųms.
3316 ;S. Halsted St

Phone BonlevafjĮ ^14. Chicago. ,111.
I z, ; vt> ■ i. n. \ r, < ■ . - ■ t

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

Plūs 2% Illinois Uksų
No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
saizo. geriausia virimui šildimui ir tt. 

-Nėra dulkių.

JtCJulJJN JCijK vIztlJLi
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

LEMONT DAIRY CO. 
840 W. 31 St.

Olselio ir retail ^pardavimas.
Telefono orderius pristatome.
Tėl. Victory 1143-1144

šituo laiku ir iš šitos' 
radio stoties kiekvienų;

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE >

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAlNS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 -N. Weotern Avė.

Detalis rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divohas. ‘PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

;■ J y 
MARIJONA YAČUKIENTEW 1 
(po pirmu .Vyrų Latvaitiene, ’| 

po tėvais Valunaitė) j 
Persiskyrė šu šiuo pasauliu 1 

kovo J20 dieną, 6:00 valandą ry- 4 
te 1935 ,xn.. sulaukus pusės 

’amžidus, gimus Suvalkų rėd., 
Tvirabiejo kaime,

Amerikoj išgyveno 28 metus,
Paliko dideliame nuliudime q 

vyrą Kazimierą, broli Martiną I 
Valuna, brolienę ir giminės. i

Kūnas pašarvotas raudasi 
LachavičiauS koplyčioje, 2314 
West 23rd Place. J

Laidotuvės įvyks šeštadieni, J 
kovo 23 dieną, 8:80 vai. ryto 1 
iš koplyčios i Aiišros Vartų pa- į 
rapijos ‘bažnyčią, kurioje atsi- *1 
Bus gedulingos 'pamaldos už 
Velionės sielą, o iš ten 'bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines, 

Viši a. a. Marijonos Waču- 
kienienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti 'laidotuvėše 
ir suteikti jąi .paskutini spatar* . 

"litavimą ‘ir atsisveikinimą. *
Ntiliudę liekame,

Vyras, t Brolis, Broliene q 
.ir Giminės. į

'Patąrnaujk laidotuvių dirėk- J 
toriai Lachawįęz ir Sunai, Te- į 
lefonas Ganai ,$515. , J

Panedėlj
Seredą ir
Petnyčią I

dabar eina Naujienų 
rytiniai 'radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
is Cbicagos ir viso pa- 
saulio.

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

Ekspertai išteps
Viskas už

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOIEERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

taipogi

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBE

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinise 
'Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos 
Degtinis

JNATHAN 
KANTER

MuiuallifluorCo
4707 iŠ. Halsted St

Te!. TAJRDS 0803

BILE KARAS!. . . 
ratus inpakeis alyvą.
6 kvortas arba 
1% galiono
Vartęjame išskirtinai

Produktus.
ATDARA VISA NAKTĮ 
“Darykit bizni pąs mus. 

Jūsų 'kaimynai daro”

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24

100% Sinclair SUPPLY CO.
1635 W. Division SL 

kampas Marshfield

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAŲUNG

■ '......................•................... I................................................... ...................................................

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taikymų ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

_____ r ■ =

BUP. Kontraktoriai
UU1LDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisom senus na
mus, Muro. Cemento, Medžio ir Stog- 

Lėngvi išmokesčiai ar- 
„u cash. 'Gaisro apkainavimas 
(statėmentai) ąnt namų jr rakandų.

Tel. BoŪlevard 6327.

gyduoles
MEDICINE

Statom naujus ir taisom senus na- 
i.
dengystė. 
bą cash. 'Gaisro 
( r*. .w . — — — ■ .. " . . .p.“™ ™ —■

3358 So. Lituanica Avė.

pagelba Inkstams
Tai vaistau, kjurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinįmtfe.

Padarytas, iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 60c., per paštą 65c.

Rezultatai garantuoti arba (graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., Chicago, III.

BOOKS

j Senu ir naujų lietuviškų knygų

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite -mus ir mei 'pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
TeL VICtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau -pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus. Radios. Atvažiuokite pašitatti 
— arba pašaukit Lafayette :6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenue. M. Shills. biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

FULLPACK

NOSLACK 
FU.LING

ALVVAYS uniform 
... DCPENDABLE

Sime 7*rice Jodių

25 ouncesfor25$
MILUONS OF POUNPS HAVF. 3LEN 

USEL’ B : OUP G JVLPNMEHT



Penktadienis, kovo 22, 1935

CLASSIFIED ADS
ŽMOGAUS UŽMUŠIMU IR VAGYSTE

Personai

1314

PRANEŠIMAI
metų ber

įvažiavo

piet.

3516 SO. HALSTED STREET

CLASSIFIED ADS I
1

RADIO MADOS
Furnished Rooms

For Rent

Rakandai-Įtaisai

point

(Vardai ir pavardė)

(Adreiy)

pranešti

3512 S.

Brighton ParkOrAL- 
TASS skyriaus susi
rinkimas antradieni

Vakar palaidotas Ga 
ry, Ind., miręs Al
binas Brazauskas

Elektros kėdėje nu 
žudytas piktadaris 
Chester Novakas

PARDAVIMUI valgykla su alude 
Pooltable su visais įrengimais už 
labai pigią kainą. 1411 Elston Avė.

pas 
laiš- 
jam

van- 
Avė. 
Kai-

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

23&OS, 
Įsteig- 
nesuti-

Reikėjo paleisti elektros srovę 
penkis kartus, kad gyvybę 
užgesinti

Novak be jokio reikalo nu
šovė seną k ra irtu vn inkų, Henry 
Mendelbaum, 2031 Pierce avė., 
kurį bandė apiplėšti, bet kuris 
nesigynė.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Suėmė miliono dole 
rių vertės liote- 

rijos bilietų

lando jaunuolius 
už vagystes

U. C. Costume 
Partyto be held 

in Bohemia

Chicagos multine paskelbė, 
kad 1934 metais turėjo penkis 
milionus dolerių daugiau įplau
kų, negu 1933 metais. Pernai 
surinko $11,210,278.

važiuoti, 
Fis taip

Ant-
B. R. Piet

BRIGHTON PARK 
radienį, kovo 26 d 
kiewicziaus ofise įvyks susirin
kimas Brighton Parko ALTASS 
skyriaus. Jame bus kalbama 
apie skyriaus tolimesnius dar
bus ir kitus skridimo reikalus

Susirinkimas prasidės apie 
7:30 vakare. P-o Pietkiewicziaus 
adresas yra 2506 West 47th 
Street.

Visi skyriaus nariai ir drau
gijos atstovai, bei darbuotojai 
prašomi susirinkime dalyvauti.

—Valdyba.

Matykit M r. Solk

Perbudavoti Barams, 
, Bučemėm, Kepyk-

roast loin”, 
Tos- rūšies 

kiauliena busianti daug piges
nė, negu pereitų savaitę.

regu-
16.6 centų, o

18.6 centus už galio-

GRAŽUS TAVERNAS, turi bū
ti greit parduotas. Parduosiu pi
giai. Biznis gerai išdirbtas ir geri 
fixteriai. Yra visi reikalingi laisniai. 
Kreipkitės: 2515 W. 59th St.

Sulaikė 18 metų Antaną Lusaitį ir 17 metų 
Joną ValzonĮ; užmušę lietuvį Praną Ribelj

Palyginamai retai naudojama 
elektros kėdė Cook apskričio 
kalėjime (bridwellyje) vakar 
anksti rytą atėmė gyvybę pik
tadariui Chester Novak.

Chicagos muitinės į 
plaukos padidėjo 

5 milionais

GARY.—šv. Kazimiero kapi
nėse vakar buvo palaidotas 21 
metų Albinas Brazauskas, pp. 
Simano ir Onos Brazauskų sū
nūs. Jis mirė užvakar, sirgęs 
sunkia ir pragaištinga liga.

Velionis buvo giminaitis, pp. 
Wm. J. ir Elenos Kareivų, 4644 
S. Paulina street, ALTASS vice
pirmininko ir bendrai darbuo
tojų organizacijose 
reivienės tėvas, Jurgis Brazaus
kas, yra brolis vėlionio tėvo.

Vėlionis, be tėvų, paliko ir 
brolį, Bruno, kuris šįmet bai
gia inžinerijos skyrių Purdue

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
............... ...N., i....................... ... ............................................ ......... »i.......... 

Patarimas šeiminin 
kėnis: kiauliena 

pigesnė

Rado negyvą be 
darbį

Su automobiliu įva 
žiavo į namą

vardę ir adresų 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Visokios lazdos. Žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

STAR WIND0W SHADE CO.
I. H. HRUĘY, Prop. 

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139, Chicago. III 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome uždangalus.

NORTHSIDE 
niukas vakar buvo sunkiai su
žeistas, kai jis barė tėvų už 
“trankymasi su visokiomis mo
terimis”.

Jaunas berniukas, James 
Waldron, 1605 N, Austin avė., 
atėjo į tėvo alinę, prie Madison 
ir Divsion gatvių. Rankose tu
rėjo pagalį ir juo švaistydamas 
šaukė neteisius tėvui niekinti jo 
motiną ir su kitomis moteri
mis lakstyti.

Tėvas pagriebė aštrų įrankį, 
naudojamų kapojimui ledo, ir 
su juo dūrė kelis kartus savo 
sunui.

Berniukas buvo tuoj nugaben
tas į Ugninę, o tėvas užrakintas 
į kalėjimą už bandymų sūnų 
nužudyti.

KAMBARYS vedusiai porai arba 
singeliui be valgio. Kreipkitės po 
5:30 vai, vak., antros lubos, 1635 
So. 49 Ct., Cicero, III.

šiandien visoje Illinois vals
tijoje pakilo gazolino kainos 
Pigiausios rųšies gazolinas par- 
siduos po 15.6 centus 
liaris” gazolinas 
”ethyl

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Snecial. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitu rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmu lubu iki pirmu lubu. 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui . už viena įmokėjimą ant rankų.

Mes suieškome jums vietą, arba 
jus patys galit turėt savo vietą.

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant nauja biznį. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4561

PARDUOSIU pigiai groserae ir 
fbučemę — Biznis senai išdirbtas. 
Daug stako — Geri įrengimai arba 
mainysiu ant farmos.

3157 Emerald Avė.

REIKALINGI kambariai vedusiai 
porai — Mažas flatas ar apartmen- 
tas South Sidės apielinkėj. šaukite 
dienomis Boubevard 1144.

TAVERN pardavimui ant karų li
nijos. Biznis gerai išdirbtas. Pil
nai įrengtas, 6701-03 S .Halsted Stt

Pakilo gazolino 
kainos

Yra paprotys kalėjimuose pa
tenkinti visus paskutinius norus 
kalinio, pasmerkto mirti. Jiems 
paprastai duodami puikus pie
tus, su įvairiausiais skanėsiais. 
Be to, jiems leidžiama daryti 
beveik viskų, kų jie tik nori.

“Pinaklio paskutinį kartą”
Po puikiųjų pietų Novako pa

klausta kokie yra jo paskuti
niai norai. Jis paprašė pustu
zinį puodukų kavos ir išreiškė 
norų sulošti paskutinį kartą 
pinaklio su kalėjimo sargais.

Prie elektros kėdės dirbo ke
li technikai, o šonuose stovėjo 
dežiuruotojas. Netrukus po vi
durnakčio šeši sargai atvedė 
pasmerktąjį Novaką į kamerų. 
Jis ėjo tvirtais žinksniais, ne
svyruodamas. Atrodė, kad šyp
sosi.

Jį pasodino kėdėje. Nuo gal
vos buvo nuskusti plaukai, kad 
nesudaryti atsparos elektros 
srovei. Ant galvos buvo už
dėtas metalinis kaušas, prie 
kurio buvo prijungtos elektros 
vielos. Nuo vienos kojos buvo 
nuplautos kelnės, ir ant tos ko
jos buvo uždėtas metalinis dir
žas taipgi su vielomis. Apie 
krutinę buvo apvyniota juosta.

Pasmerktasis užsimerkė lauk
damas pirmos elektros srovės. 
Technikas prie švičiaus jų pa
leido. Srovė, siekianti 1,900 
voltų, sukratė kalinį. Tuoj pa
leido ir antrų ir trečių srovę.

Augesnei moterei išėjimui 
Galima siūdinti iš byle ku- 

i. Sukirptos mieros

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie juodos duonos. Turi 
būt patyręs. Ateikite tuojaus į 
darbą. 2424 W. 69 St. Prospect 5705.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė, 2 
mylios nuo miesto. Gera žemė ir 
budinkai. Pilnai įrengta. Del pla
tesniu žinių rašykite J. S. Daw- 
gintis. R. 1. Dowogiac, Mich.

BILLTGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir
Lunchrulmiąms
lom, Delicatesbv.i « u v.
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam į Mainus.

1607-11 So. State St 
VICtory 8870

Išparduodame Baru Fikčerlus, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Slnkom. 
Taipgi Storu fikčerlus dėl byle ku
rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269

Help Warited—Female 
Darbininkių reikia

suknelė. < 
rios materijos . .... . ____
86. 88, 40, 42, 44, 46. 48, 50 ir 52 
coliu per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir kiš
kiai parašyti savų/ vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa-

we)l St., J. Baršauskas, 4156 Archer Į 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 8181 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas. 4038 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4148 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popieru A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas. 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet’K. Gramanto svetainėje, 4585 
S. Kockvvell St.

REIKALIN0A patyrus siuvėja va
lymo ir dažymo Store. Taipgi pra
dedanti prie prosinimo± turi būt 18 
metų 
CLEANERS 
Cottage Grove Avė

PARTNERIS reikalingas dėl gaso 
lino stoties.
17 N. State St. kambarys 1100,

Po kamera pasklido degančio 
kūno kvapsa.

Po trečiossios srovės prie 
pasmerktojo priėjo daktarai 
egzaminacijai. Jie nustebo, kai 
išgirdo širdį plakant, nežiūrint 
trijų srovių, kurios paprastai 
žmogų užmuša. Bet Novako šir
dis plakė ir reikėjo dar dvie
jų srovių, kad ją sustabdyti.

Kameroje, tarp žiūrovų buvo 
mirtina tyla, tik kai kurie silp
nesnių nervų žmonės histeriškai 
nusijuokė...

Vakar anksti rytų, į namų, 
adresu 6(X), Į ^7th street, 
įvažiavo automobilis ir išgrio
vė didelę skylę sienoje. Auto
mobilis peršoko per šaligatvį, 
ir nulėkęs per 30 pėdų pievų, 
atsimušė į namų. Kas auto
mobilį valdė, ir kieno jis yra, 
policija dar nepatyrė. Jame 
valiavę žmones pabėgo.

ROSELAND.—• P-a Valerija 
Pučkorienč, 10049 Perry avė., 
susirgo. Ji jautėsi, nekaip per 
ilgokų laiką, bet paskutiniu 
laiku liga pradėjo įsigalėti.

šia proga nprirne atitaisyti 
nemalonią klaidų, kuri įsibrovė 
trečiadienio, kovo 20 d. “Nau
jienų” numeryje, j.žinioje apie 
pp. PuČkorh‘3 turėjo būti pa
sakyta, kad jie turi du sūnūs, 
Vytautų ir Edvardą, o ne sū
nų ir dukterį. Vytautas lanko 
aukštesniųjų mokyklą, o Ed
vardas pradinę.;

Prokuroro policija vakar su
ėmė miliono dolerių vertės lio- 
terijos bilietų. Jie padarė kra
tų lioterijos operatorių rūmuo
se, 3264 Washington bulvaras. 
Buvo suimti šeši žmonės, iš jų 
4 vyrai ir dvi moteriškės?

Bedarbių šelpimo įstaiga, Il
linois Emergency Relief Fund 
paskelbė, kad Illinois valsti
joje gyvena 361,000 nepiliečiai 
ir iš to skaičiaus 270,000 ima 
pašalpą. Del to kai-kurie ke
lia skandalą, norėdami nepilie- 
čius iš pašalpų gaunančių tarpo 
išmesti.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba , 1985 metams: P. Arlaus
kas pirm , 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm. pagelb., 8852 South 
California Avė., Op. Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin, rašt.. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ.. A. Gadaminskienė kasierius, 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W 17 PI., P. Arlaus
kas, F. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nedėldienį 1 vai. no piet 
Hollywood Inn svetainėj. 2417 West 
43 St. Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 20 d. 1985.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 1? WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner pirm, 
pag., 3118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtu rašt., 
1500 S. 48 .Ct., Cicero, III., J. Ma
nikas kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontienė ka
sierius. 4535 S. Rockwell St., Dr. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas. 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051, 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas. 4535 S. Rock-

Bunco Party ir šokius rengia Brigh
ton Parko moterų kliubas nedėlioj, 
kovo 24 d., 1985 Hollywood Inn, 
svetainėje. 2417, W. 43 St. pradžia 
5 vai. vakare. E. Norgailienė.

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas ivyks nedėlioj 24tą dieną kovo 
š. m. imą valandą po pietų, Meldą- 
žio salėje. 2242 W. 23 Place.

Visi nariai malonėkite pribūti, tu
rime daug naujų dalykų dėl apsvar- 
stimo, katrie dar neužsimokėjėte už 
tikietus nuo paskutinio baliaus tai 
meldžiame užsimokėti, nes nuo ne
mokėjimo nei vienas narys negalės 
apseiti. Kliubas nutarė, kad kiek
vienas narys privalo užsimokėti 
mažiaus kaip 50 centų, nutarimas 
yra galindas ir turės būti išpildo
mas. M. Kadziauskas koresp.

ną Kibelį, 19 metų berniukų, 
kuris gyveno adresu, 3244 So 
Morgan street.
Nelaiminga "raida” pabaiga 
Bevažinėdami Chicago^ gat

vėmis, berniukai 
gatviakarį, prie kampo 51 mos 
ir Artesian gatvių. Susidūri
mas buvo taip smarkus, kad 
gatviakaris išlėkė iš bėgių, o 
sudaužytas trokas užsidegė. 
Lusaitis ir Valzonis tuoj iš jo 
iššoko ir pasileido bėgti. Bet 
sužeistas Kibelis, kurį abu pa
bėgusieji prikalbino 
negalėjo ištrukti, 
sunkiai apdegė, kad netrukus 
mirė German 
ninėje.

Po Ribelio 
sugavo abu 
juos 
džiurė 
lio tragingos mirties reikalų, 
apkaltino juos žmogžudystę ir 
rekomendavo nubausti.

Ir Lusaitis ir Valzonis bus 
taipgi baudžiami už troko pa
vogimų.

Serga V, Pučko 
riene

prasidėjo kovo 3 
T. Lusaitis suma- 
laikraščių išvežio- 

Jis nuva- 
sunkvežimiu nuo 
“Chicago Tribūne” 

Kartu

BARGENAS
5 kambariu cottage karštu 

deniu šildomas ant Westem 
prie 69 St. Vertas dvigubai, 
na $2900.

A. N. MASULIS, 
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

SUPREME MEAT MARKET 
atidaro naują krautuvę; reikalauju 
gerų bučeriu, kurie kalba lietuviš
kai ir lenkiškai. Atsišaukit prieš

3232 S. Morgan St. 
po piet, 

4161 Archer Avė.

Lietuvių vardo odisėja po 
Chicagos kriminalį teismų dar 
nepasibaigs-su nuteisimu pir
miau suimtųjų prasikaltėlių.

Apkaltintųjų lietuvių skai
čius šių savaitę padidėjo dar 
dviejais vardais. Jų savinin
kai yra du jauni, nepilname
čiai berniukai, kuriems prime
tama žmogžudystė ir vogimas.

O tie suimtieji yra, Antanas 
Lusaitis, 18 metų berniukas, 
gyvenus adresu, 933 Wcst 33 
street, ir Jęnas Valzonis, 17 
metų berniukas, 3347 South; 
Morgan street, abu bridgepor- 
tiečiai.

Dalykas 
dienų, ^kai 
nė pavogti 
jimui skirtą trokų 
žiavo su 
dienraščio 
ekspedicijos platformos, 
su juo buvo ir Valzonis 
Lusaitis prikalbinęs.

Pasisavinę trokų jaunuoliai 
trankėsi, lakstė po miestų. 
Pasikvietė jie “Faidui” ir Pra-

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Valskis pirm., 3341 
hvergreen Avė., tel. Belmont 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm.,. An
ton Lungevicz, nut. rašt.
Wabansia ' Avė., tel. Humboldt 
82o4, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Žillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

Nenuobodus? programas
■ j - , "i

Vienas iš populeriškųjų radio 
programų yrą^.JRrogresS; Furni- 
>ture . Krautuves; Joj visados 
gali tikėtis/ girdyti gražių mu
zikalių numeriųfl|6>prjie to, jos 
skelbimai nenuobodus. Legalius 
paaiškinimus;, įPJchriuos ' duoda 
adv. K. Gugis, taipgi daugumą 
interesuoją^?

Išreiškiant s|Vo? mintį apie 
šios1 krautuvės %rogrfiimų,'>h(e- 
galima pamiršti neminėjus, pra- 
eit($ nedėlios p^ogramo daly
viu#. Tai buvo tas pagarsėj ęs 
Kaimiečių kvartetas, kurio dai
navimas man labai patiko.

Klausyto jas.
PARAVIMUI arba parenduosiu 

galiūnas ir restaurarttas, visiems pa
žįstama vieta ant Halsted ir 
priešais Omaha Packing Co., 
ta 40 metų. Del partneriu 
kimo, turiu parduoti.

. 2310 So. Halsted St

KALTINA DU NEPILNAMEČIUS LIETUVIUS
metų bedarbis. Nuo ko jis 
mirė, esą nežinoma.

mirties, policija 
kaltininkus ir 

suareštavo. Koronerio 
kuri nagrinėjo Ribc-

ROSELAND.—Policija suėmė 
ir perdavė Indianos valstijai 
keturis Roselando jaunuolius 
už kelis apiplėšimus ir vagystes 
toje valstijoje.

Suimtieji yra Angelo Gengo, 
24 metų, George Christy, 21, 
Frank Pavlench, 22, ir mergi
na, Margaret Yelish, 18 metų. 
Visi keturi operavo iŠ garažo, 
prie 11856 Lafayette avenue, 
kur jie turėjo didelį automo
bilį, naudojamų apiplėšimams.

Parvyko namo prarasti $55
Walter J. Murray, 6510 S. 

Peoria avenue, vakar parva
žiavo su automobiliu namo. Pa
statė karų prie vartų ir išlipo. 
Tuo laiku prišoko prie jo vagis 
ir atėmė $55.00.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KL1LBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonats Bijankus, pirm. 984 W. 
Mar<|uetie lioad, W alte r Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph KauiaKis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

sį pirmą penktadienv, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8183 S. halsted 
St.. 7:30 vai. vnknrA.

270,000 nepilieičų ima 
pašalpą Illinois 

valstijoje

Partners Wanted 
Pusininkų Reikią

REIKALAUJU partnerio dėl Ta 
vern biznio.

Tel. Triangle 3898.

REIKALINGI 8 lietuviai degtinės 
pardavinėtojai. Apsaugota pirkly- 
stė. AugŠtas komisas. Pardavi
nėti visus plačiai išgarsintus gėri
mus. Atsišaukite subatoj ir pir
madieni. UNIVERSAL LIQUOR 
CO.. 70 E. Cermak Rd.

amžiaus. PROGRESSIVE
AND DYERS, 7301

Kai atėjo kunigas ir paklau
sė ar pasmerktasis nenorėtų 
geriau pasimelsti, negu pinaklį 
lošti, jis piktai atkirto, neno
rįs. Vėliau, apsigalvojo ir su
tiko pasimelsti, bet meldėsi be 
noro.

- Atėjus vidurnakčiui, į mir
ties kamerų susirinko būrys gy
dytojų, laikraštininkų ir šiaip 
žiopsotojų.

PAIEŠKAU savo sunaus Tony 
Kacin — Jis gyvena Detroit, Mich. 
— Turiu labai svarbų reikalą — 
bai meldžiu, kad atvažiuotų 
mane, o jeigu negali, atrašytų 
ką. Prašau žinančius apie jį 

busiu dėkingas. 
KAČINAUSKAS

Lowe Avė., Chicago, III

WEST SIDE — Bedarbių 
šelpimo stotyje, adresu . 1310‘universite. (Sp.)

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ A 
PADAROM ant ^iM *111 
UŽSAKYMO I VdlVV 

ir virš.
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj 

nuo 9 v, r. iki 12 pietų

(Mietui ir vilnija)

NAUJIENOS Pattern Dept.
Į739 S. Halsted St.» Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir pralau 

atsiųsti man pavyzdį No. 

Mieori

It i s no longer necessary to 
go to Europe to get at first 
hand old • world < atmosphere 
and charm. A, tour of the 
Restaurants in / post—Exposi- 
tion Chicago vvilĮ bring one 
just sueit colorfuį experiences 
withouth the dįseomfort of 
difficult hotels imd unfami- 
liar currencies.

The Lithuaniap University 
Chib’s
Klas’s Restaurant, 5734 West 
Cermak Road, wjįl be an 
exėllent starting 
such an adventui

Klas’s is knowiiįfor its Bohe- 
mian f are and its fair-cheeked, 
buxom lasses 
itself is done in aged wopd 
and detailęd in Balkan taste. 
As most of the students are 
coming in “costunje” and that 
may rnean everything from 
Icelandic to Tahitian, the 
gathering promises to be quite 
cosmopolitan. z

‘The dinner, sefvėd at 9:00 
P. vvdU cost 75 ėents. The 
party will keep <to įts private 
room or join Klafc’s other 
guests as fancyr dtetates.

TAVERNO FIKČERIAI pardavi
mui, ledaunS dėl 10 bačkų alaus ir 
kiti įrengimai. J. Karnielskis, 4601

# S. Hermitagė Avė.

Simus barė tėvą UŽ Čikagos M&os Biuras pa 
‘ įtaria šeiipininkėms ryloj ii 

svetimmoteriavima;šian ,ich pirkti
buvo sužeistas

Keal įstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 po 6 kambarius 
mūrinis namas, karštu vandeniu ap
šildomas. Naujas refrigeratorius, 
2 kartu mūrinis garadžius, lotas 
37H, uždaryti porčiai, arti katali
kiškos bažnyčios ir mokyklų, gera 
trfinsportacija. Kaina $7500. Ge
ros išlygos agentai teneatsišau- 
kia. Atsišaukite 5427 S. Maplewood 
Avė.. 2 lubos.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

DEGTINĖS pardavinėtojai. Dide
lis komisas. Pardavinėti pagarseju- 

ne i sius degtinę ir vyną. Apsaugota 
pirklyste. Pilna kooperacija. Duosi
me adresus. Avansas, jeigu busite 
atsakanti tam darbui. ROXY LIQUOR 
CORPORATION, 810 W. Madison St.

, ]Exehatige^
BIZNIO namą tinkamą tavernui, 

bučernei ir grosemei (63 St. ir 
Kedzie), mainysiu į bungalow arba 
cottage, Vitkauskas 4707 S. Halsted 
St. Yards 0808.

Business Service
______ Biznio Patarnavimas_______

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namu savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU/OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

LOUIS Nieitus roofing 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšuravę savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimą 

LAFAYETTE 5900 
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IŠMOKESČIAI.

Business Chances
Pąrdayimųl Bizniai

BIZNIO PRAPERTĖ .grosernė ir 
bučernė, gera dėl tavemo, parduosiu 
arba mainysiu. Tel. Cedarcrest 1773.
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